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116عبانم

مود 117دلج 
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[ مجرتم همدقم  ]119

[ فلؤم همدقم  ]122

[ نوزئافلا مه  ۀیمامالا  ۀعیشلا  نأ  یف  لصف  ]129

129هراشا

: لّوا 129ثیدح 
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: مهدجیه 141ثیدح 

: متسیب 147ثیدح 

[ تایاور زا  یخرب  دقن  رد  لصف  ]152

: لّوألا 152ربخلا 

: 158یناثلاربخلا

: ثلاثلا 166ربخلا 

: عبارلا 179ربخلا 

179هراشا

: هیلع 179لاکشالا 

: سماخلا 180ربخلا 

: سداسلا 182ربخلا 

: عباسلا 199ربخلا 

199هراشا

213هیبنت

همایقلا موی  لبق  ایند  رد  هدمآ  دورف  تیب  لها  يادعا  هب  هک  اهلاکن  زا  یضعب  رکذ  رد  221هیبنت :

235هیبنت

مالسلا اهیلع  همطاف  تبقنم  رد  235هیبنت :

: نماثلا 249ربخلا 

: عساتلا 251ربخلا 

251هراشا

: هیلع 251لاکشالا 

: رشاعلا 254ربخلا 

254هراشا

تسا روهشم  هزمح  هب  ربخ  نیا  هکنآ  هب  259هّبنت 
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: رشع يداحلا  266ربخلا 

266هراشا

: هیلع 267لاکشالا 

: 289هیبنت

: رشع ثلاثلا  301ربخلا 

301هراشا

: 306هیبنت

: رشع عبارلا  308ربخلا 

308هراشا

: هنع 308باوجلا 

: رشع سماخلا  308ربخلا 

: رشع سداسلا  313ربخلا 

313هراشا

: هیلع 313لاکشالا 

: رشع عساتلا  324ربخلا 

324هراشا

: هیلع 324لاکشالا 

: وا رب  325لاکشا 

: رشع نماثلا  334ربخلا 

334هراشا

: هیلع 334لاکشالا 

: رشع عساتلا  340ربخلا 

: نورشعلا يداحلا و  350ربخلا 

350هراشا
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: هیلع 350لاکشالا 
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: نورشعلا ثلاثلا و  357ربخلا 

357هراشا

: هیلع 357لاکشا 

: 360هیبنت

: 366هیبنت

امنهار 371تسرهف 

371يروآدای

زکرم 388هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


س)  ) لوتب دالوا  بقانم  و  ص )  ) لوسر تیب  لها  لئاضف  رد  تایاکح  ثیداحا و  رابخا و 

باتک تاصخشم 

نرق 7ق. یلعنبنسح ، یسربط ، هسانشرس : 
یلعنبنسحنیدلادامع (/ س  ) لوتب دالوا  بقانم  و  ص )  ) لوسر تیب  لها  لئاضف  رد  تایاکح  ثیداحا و  رابخا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. یمق ظعاوناحتفنبقاحسانبکلملادبع  همجرت  نایرفعج [؛ لوسر  ششوک  هب  یسربط ؛
.1386 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

260 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
:9-052-540-964-978 لایر  15000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.108  - 107 ص . همانباتک : تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
. ثیداحا لئاضف --  موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

. لیاضف موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
. ثیداحا موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

نرق 7ق. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
. ححصم  - ، 1343 لوسر ، نایرفعج ، هدوزفا :  هسانش 

1386 3 فلا BP36/ط2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/95 ییوید :  يدنب  هدر 

1084902 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

حّحصم همدقم 

راثآ لاوحا و  ّلوا : شخب 

هراشا
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دمآرد

ص:9
مود همین  رد  هک  تسا  نابز  یسراف  یماما  ناگدنسیون  زا  رد 701 ) هدنز   ) يربط نسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدـلا  دامع 

دـنامب و ياجرب  شراثآ  زا  يرامـش  ات  تشاد  ار  يرایتخب  نیا  يو  دروآ . دـیدپ  یماما  عیـشت  زا  عافد  رد  یناوارف  راـثآ  يرجه ، متفه  نرق 
. دوش يدوبان  شوختسد  رتمک  هرود ، نیا  رگید  نایماما  یسراف  راثآ  دننامه 

رد زین  48 و  / 1 لماک : رد  هچنآ  ساسا  رب  دـنچره  تسا ، هدـش  دـلوتم  یعیـش  ینادـناخ  رد  يو  هک  تسا  نآ  رگناشن  شدادـجا  وا و  ماـن 
: دسیون یم  اجنآ  رد  يو  تسا . هدیورگ  یماما  عیشت  بهذم  هب  یناوج  ناوفنع  رد  ییوگ  هک  دیامن  یم  نانچ  هدمآ ، همامالا  رارـسا  همدقم 

نیدب درک و  نادناخ  نیدب  کسمت  شیوخ  بابـش  مایا  ناوفنع  یناوج و  أدبم  رد  باتک  نیا  فّنـصم  هک  ار  يادخ  انث  دـمح و  نیا  ربانب  »
دیدرت ياج  هتبلا  هک  دشاب ، تسرد  تشادرب  نیا  رگا  دمآ .» قفاوم  نادناخ 
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ص:10
لیلد نآ  هب  وا  ندوب  يدیز  مک  تسد  ای  بلطم  لصا  رد  دیدرت  دشاب . هدمآرد  یماما  بهذم  هب  يدیز  بهذم  زا  يو  هک  دوب  دناوت  دراد ،
ییاج تسا ، ناردنزام  هدش  دلوتم  نآ  رد  يو  هک  يراید  هوالع ، هب  تسا . یعیـش  یماسا  همه  لسن  دـنچ  ات  شدادـجا  يو و  مان  هک  تسا 

. تسا هتشاد  رارقتسا  نآ  رد  یماما  بهذم  هک 
رد هک  نانچ  اما  دناوخ . یم  یناردـنزام » يربط   » هاگ و  یناردـنزام »  » يدراوم رد  يربط »  » ار دوخ  دراوم ، بلاغ  رد  شیاههتـشون ، رد  يو 
يو سپ  ناز  تسا . هدـمآ  لابج  هقطنم  هب  هدرک و  چوک  اجنآ  زا  هقطنم ، نآ  رد  ینماان  لیلد  هب  يو  هدـمآ ، ثیداحا  رابخا و  باـتک  زاـغآ 

تسد هب  لبج  دالب  رد  تینما  هراب  رد  هک  يرابخا  رب  هوالع  مق  هب  يو  ندمآ  تسا . هتشاد  تنوکـس  ناهفـصا  ناشاک و  مق ، ير ، رد  اهلاس 
. دیورب مق  هب  دش ، ریگارف  دالب  رد  هنتف  یتقو  هدومرف ، هیصوت  هک  تسا  هدوب  زین  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  لیلد  هب  اضیا  هدروآ ،

رتشیب تسا . هدرک  دای  نآ  زا  فلتخم  راـثآ  رد  تبـسانم  هب  هک  تسوا  دوخ  ياـه  هداد  ساـسا  رب  يو ، یگدـنز  زا  اـم  هدـنکارپ  تاـعالطا 
ياهلاس یط  هدوب و  سرتسد  رد  زاب  رید  زا  هک  تسوا  ییاهب  لماک  باتک  ساـسا  رب  هدوب ، تسد  رد  يو  زا  هعیـش  هعماـج  رد  هک  یتخاـنش 

رد تلود  نیا  مکاح  صوصخ  هب  یناخلیا و  تلود  اب  يو  طابترا  زا  هک  یـسک  نیتسخن  تسا . هدـش  پاچ  يو  زا  مه  يرگید  راـثآ  ریخا ،
م  ) يرتشوش هللارون  یضاق  هدوب ، هدمآ  راربالا  ۀفحت  ییاهب و  لماک  رد  هک  هدوب  یبلاطم  هیاپ  رب  هدعاقلا  یلع  هتفگ و  نخس  ناهفصا  تلایا 

(. 481 / 2 نینمؤملا : سلاجم   ) تسا ( 1019
يو یگدـنز  هراب  رد  یتاعالطا  راب  نیتسخن  يار  ات ب 4  تسا  هدش  ببـس  م ح 1137 )  ) يدنفا هللادـبع  ازریم  نیبزیت  ناگدـید  وا  زا  سپ 

یگدنز زا  یبوخ  تاعالطا  فلؤم  رگید  بتک  یخرب  همامالا و  رارسا  باتک  ساسا  رب  يو  دیایب . ءاملعلا  ضایر  رد  هتـشگ و  روج  عمج و 
هعیشلا نایعا  [، 264 - 261 / 2  ] تانجلا تاضور  هدنسیون  هلمج  زا  نارگید  مه  نآ  زا  دعب  ( 268 274 / 2 ضایر :  ) تسا هداد  تسد  هب  يو 

41 و هعطاسلا : راونا  رد  ینارهط  گرزباقآ  تبسانم  هب  و  [ 214 / 5]

www.Ghaemiyeh.comدمآرد ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:11
. دنا هدرک  یفرعم  هتشون و  ار  شراثآ  لاح و  حرش  هدرک و  دای  يو  زا  هعیرذ  ياج  ياج  رد  زین 

باتک تیمها  زا  هتـشاد و  يربط  دامع  هب  یفاو  یفاک و  هجوت   111 116 هیوضرلا : دئاوفلا  رد  مه  م 1356 ق 9   ) یمق سابع  خیش  موحرم 
زا دـح  هچ  ات  باتک  نیا  هک  تسا  هتفایرد  یبوخ  هب  يو  تسا . هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  دراد  هک  يدـنمدوس  تاـکن  نآ و  عباـنم  لـماک و 
لاح حرـش  نیا  ياهتنا  رد  یخیرات  ظاحل  هب  ار  ییاهب  لماک  زا  هدـیافرپ  ییاه  شخب  يو  تسا . هدرب  هرهب  هیواحلا  دـننام  يا  هدوقفم  بتک 

. تسا هزات  تفگش و  يو  رابخا  دح  هچ  ات  هک  تسا  هتفایرد  هدوب ، مه  سانشباتک  هک  یمق  موحرم  تسا . هدروآ 
بانج یکی  دـنا . هتـشون  وا  يارب  یلاـح  حرـش  دوخ ، عسو  رد  مادـک  ره  دـنا ، هتخادرپ  يو  راـثآ  عبط  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  مه  یناـسک 

هرامـش 12 ةوکـشم  هلجم  رد  هلاسر  هارمه  هک  تسا  هتـشون  يو  يارب  یلاح  حرـش  يربط  دامع  نیعبرا  همدـقم  رد  هک  يوره  لـیام  بیجن 
بقانم همدقم  رد  راصتخا  هب  دش . هتـشون  يربط  دامع  يارب  یلاح  حرـش  زین  راربالا  ۀفحت  همدقم  رد  اهدـعب  تسا . هدـش  پاچ  (1365 ش )

هارمه هب  يو  لاح  حرـش  دش  پاچ  سدق ) ناتـسآ   ) یمالـسا ياهـشهوژپ  داینب  طسوت  هک  همئالا  رارـسا  همدـقم  رد  تیاهن  رد  نیرهاطلا و 
. تسا هدش  جرد  راثآ  یفرعم 

همالع هزاجا  خیرات  هک  ریخا  دروم  ياهنم  هدش  سابتقا  وا  دوخ  راثآ  زا  اهنآ  همه  ابیرقت  هدمآ و  تسد  هب  يو  یگدـنز  زا  هک  ییاه  خـیرات 
: تسا نینچ  تسا  دامع  رسپ  هب  یلح 

( تسا یسدح  اعبط  هک  یلاوح 725 720  ( ؟ ناردنزام رد  دلوت 
(. 218 / 1 لماک :  ) ناغماد رد  رد 656 

(28 / 1 لماک :  ) درجورب رد   670
(122 / 1 لماک : ( ) 671 / 2 ، 432 / 1 نیرهاطلا : بقانم   ) مق رد   671

(43 / 1 لماک :  ) تسا هتفر  ناهفصا  هب  مق  زا   672
(53 / 1 لماک :  ) تسا هدوب  ناهفصا  رد   672
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(. 122 / 1 لماک :  ) نیرهاطلا بقانم  فیلأت  خیرات  ناهفصا ، رد   673

(. 53 / 1 لماک :  ) ناشاک مق و  نایم  رد  هیرطب  ياتسور  رد  ینیوج  دمحم  هجاوخ  هارمه   673
ناهفصا رد  لماک  فیلأت  لاس   675

(406 همامالا : رارسا   ) دنک یم  تیاور  يو  زا  ناطق  هللادیبع  هناخ  رد  ناهفصا  رد   675
ير رد  همامالا  رارسا  فیلأت  لاس   698

(906 / 2 يوزنم : یسراف  ياه  هخسن  تسرهف   ) راربالا ۀفحت  باتک  فیلأت   698
(. تسا هدش  دای  نآ  رد  هدش  فیلأت  لاس 696  هک  دهازلا  ههزن  زا  هک  نآ  لیلد  هب   ) هیمامالا دقتعم  فیلأت  یبیرقت  نامز   697 700

(. 264 / 2 تاضور :  ) ردپ ندوب  هدنز  دیق  اب  يربط  دامع  رسپ  نوراه  دمحموبا  يارب  یلح  همالع  یملع  هزاجا  خیرات   701

ینیوج دمحم  نیدلا  ءاهب  هجاوخ  يربط و  نیدلا  دامع 

تلود ياهلاس  نیتسخن  رد  هک  تسا  ینیوج  نادناخ  زا  هتـساخون  یناوج  ینیوج ، نیدلا  سمـش  دنزرف  ینیوج  دـمحم  نیدـلاءاهب  هجاوخ 
یـضاق دوب . لوغم  ناخاقابا  ریزو  شردـپ ، نیدـلا  سمـش  هک  ینامز  تسرد  دیـسر ، ناهفـصا  یتختیاپ  هب  مجع  قارع  تراـما  هب  یناـخلیا 

هتشاگن و یعیش  يارزو  ناونع  هب  ینیوج  کلماطع  هجاوخ  نیدلاءالع  شیومع  نیدلا و  سمـش  وا  ردپ  هراب  رد  یلـصف  يرتشوش ، هللارون 
طحم يرفعج و  قح  بهذـم  يالـضف  عمجم  شفیرـش  سلجم   » هک تسا  هتـشون  هدوشگ و  یلـصف  مه  دـمحم  نیدـلاءاهب  هراـب  رد  سپس 

(. 481 / 2 نینمؤملا : سلاجم  « ) دوب يرشعانثا  يالضف  ابدا و  لاحر 
ناهفصا و مکاح  اقابا ، دهع  رد  ینیوج  نیدلا  سمـش  رگید  رـسپ  دمحم  نیدلاءاهب  هجاوخ  تسا : هتـشون  وا  هراب  رد  ینیوزق  نارـصاعم ، زا 

قارع تایالو  مظعم 
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ءاـمد کفـس  ترثـک  وفع و  تلق  توطـس و  تمارـص و  هب  يو  دومن . تاـفو  یعیبـط  لـجا  هب  ردـپ  تاـیح  رد  هنـس 678  رد  دوـب و  مجع 

[. بس هحفص  ینیوج ، ياشگناهج  همدقم   ] دوب فوصوم 
بجنا دالوا و  دـشرا   » يو هک  نآ  راهظا  اب  هدروآ  دوخ  هنابیدا  هدـیچیپ و  تارابع  اب  فاصو  بحاـص  ار  يو  هراـب  رد  یلیـصفت  تاـعالطا 

«. دش دزی  قارع و  تاناموت  ناهفـصا و  تموکح  دلقتم  ياشگناهج  غیلری  مکح  هب   » يو هک  دراد  دیکأت  دوب » نیدلا  سمـش  بحاص  دافحا 
نم ناهفـصا  لها  سوفن  نوچ   » شدوخ ترابع  هب  ای  دوب  ناهفـصا  رد  هک  هناریرـش  هیحور  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  دـقتعم  فاـصو  بحاـص 

فیرح رب  تمه  تشپ  تسبرب و  ضامغا  وفع و  ِرد  یلک  هب   » دمحم نیدلاءاهب  هجاوخ  تسا » هتشاد  یتبسانم  هریّرش  حاورا  اب  هقلخلا  ثیح 
هتفرگ ار  اج  همه  ناما  نما و  اما  دوب  هنازیرنوخ  نشخ و  رایـسب  هچرگ  راتفر  نیا  هک  تسا  نآ  رب  فاصو  هدـیقع  درک .» تمحرم  تقفش و 

اه هناخ  هب  دوخ  یظفاح و  یسراح و  یب  دنتـشاذگ  یم  همعطا  فانـصا  هعتما و  عاونا  هب  ار  نیکاکد  بش  هب  زین  قاوسا  لها   » هک يروط  هب 
اب فاصو  هدنسیون  يدومن .» یطیلخت  فرصت و  سیفن  همـشقا  فیکف  سیـسخ  تالوکأم  رد  هک  هن  نآ  لاجم  ار  هدیرفآ  چیه  دنتفر و  یم 

لذـب و قیرط  مازتلا  فاعـضا  هب  دوب ، غلابم  ماـقتنا  هبلغ و  هویـش  رد  دـنچره   » دـیوگ یم  يو  زیمآ  تنوشخ  هناریگتخـس و  راـتفر  رب  دـیکأت 
لمهم هقیقد  چیه  املع  نأش  لالجا  ردق و  میظعت  رد  یتشاد و  ضئاف  بادآ  بابرا  رب  اصوصخ  تایطع  تالص و  دادما  يدومن و  تواخس 

[. 66 - 62 هرضحلا : فاصو  . ] تشذگرد ناهفصا  رد  لاس 687  نابعش  رد  يو  تیاهن  رد  یتشاذگن .»
نودـب يدرف  ار  وا  يو  تسا . هدرک  نایب  يربط  دامع  هک  تسا  یبلاطم  ساسا  رب  دـمحم  نیدـلاءاهب  هجاوخ  بهذـم  هراب  رد  اـم  تاـعالطا 

لـماک و هلمج  زا  يو  تاـفیلأت  يارب  ار  هنیمز  ناهفـصا ، رد  يو  طـسوت  هدـش  مهارف  طیارـش  هک  دـیامن  یم  ناـنچ  هدرک و  یفرعم  بصعت 
کی ات  هک  تسا  هداد  یمن  هزاجا  دنا  هدوب  تنس  بهذم  رب  نآ  تیرثکا  هک  ناهفصا  زور  نآ  طیارش  تسا . هدروآ  مهارف  هریغ  بقانم و 
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تسا هتشون  يربط  هک  نانچ  هدرکیم و  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نیدلاءاهب  لاح ، نیا  اب  دنک . لمع  هعیش  جیورت  رد  تحارص  هب  هعیـش  مکاح 

مه تنـس  لها  ياملع  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  دامع  بلاطم  زا  یخرب  زا  همه  نیا  اب  دـننکیم .» عّیـشت  راهظا  همه  تلود  نیا  فوخ  زا  رثکا  »
يارب ار  هنیمز  بصعت  اب  تیدض  ششوپ  اب  هک  تسا  هدوب  یعیبط  نیاربانب  (. 122 / 1 لماک :  ) دناهتشاد روضح  دمآ و  تفر و  شرابرد  رد 
هجاوخ هب  باطخ  یناهفـصا  نیدلا  ماظن  زا  يرعـش  يو  قیالع  هب  هراشا  اب  تاضور  بحاص  دشاب . هدرک  مهارف  يربط  دامع  دـننام  يدارفا 

(. 263 / 2 تاضور : : ) تسا هدروآ  نینچ  دمحم  نیدلاءاهب 
انیوهت هللا  یبأی  قحلا  ۀعیشلمکل  ًابأ  اوفک ال  بصاّونلل  لق 

انیکمت نیدلا  ءاهبب  مهداز  ومهقنور  كرتلا  كولم  دهع  داعأ 
انیهوت لأی  امل  مکاوق و  یهوأدق  کلامملا  ناویدلا  بحاص  نبا  اذه 

انیعالملا يزخت  هتمیزع  یضمأدق  بصاونلا  عمق  یف  بقانملا  مج 
انیخست عنملاب  مهنیعأل  يریمهل  نیضغبملا  ّیحن  ربانملا  نع 
انیمایملا  رغلا  هدالوأ  رشحللارخّدم  هللا  ّیلو  ایلع  يری 

مکاح نیا  دهع  رد  عیشت  طسب  يارب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  هتـشاد و  دامتعا  يو  هب  تخـس  يربط ، نیدلادامع  دیدرت ، نودب  و  يور ، ره  هب 
ناهفصا هب  لاس 678  رد  دمحم  نیدـلاءاهب  هجاوخ  تشذـگرد  نامز  ات  دـیاش  دـعب  هب  ياهلاس 672  یط  يربط  داـمع  تسا . هتفرگ  راـکب 

بقاـنم زا : دـنترابع  اـهباتک  نیا  تسا . هدرک  يو  ماـن  هب  نیزم  ار  دوـخ  هتـشون  شـش  مـک  تـسد  اـهلاس ، نـیا  یط  هتـشاد و  دـمآ  تـفر و 
يراثآ ناونع  هب  تسخن  باتک  راهچ  زا  يدـنفا  تایاکح . رابخا و  باتک  نیمه  هیافکلا و  لماک ، نیعبرا ، جـهنملا ،]  ] حیـصفلا نیرهاـطلا ،

هب هک  تسا  هتفگ  مجنپ  باتک  هراب  رد  گرزباـقآ  [. 270 271 / 2 ضایر :  ] تسا هدرک  دای  هتـشون  دمحم  نیدـلاءاهب  هجاوخ  مان  هب  يو  هک 
ناهفصا رد  دمحم  نیدلاءاهب  هجاوخ  روتسد 
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نینچ نآ  همدـقم  زا  هک  تسا  رـضاح  رثا  نیمه  مه ، باـتک  نیمـشش  (. 261 / 2 تاضور : دـیرگنب  و  ، 95 / 18 هعیرذ :  ) تسا هدش  هتـشون 

يالبال رد  رگید  ياه  ياج  رد  ییاهب و  لماک  همدـقم  رد  هچ  نآ  صوصخ  هب  هجاوخ  شیاتـس  رد  يو  تارابع  دـیآ . یم  تسد  هب  یبلطم 
نایلاومو و نابحم  زا  یـسک  لّوا  دـسیون : یم   14 / 1 لماک : همدـقم  رد  يو  دراد . يو  اب  وا  قیمع  دـنویپ  زا  تیاـکح  هدرک ، ناـیب  بلاـطم 

ناهج ترضح  نیا  رهب  زا  هعیش  بتک  درک و  تباث  ینید  تمدخ  قح  دش و  ظوفحم  تلود  نیدب  هک  مالـسلا - مهیلع  تیبلا - لها  ياهقف 
ودوب ناگدنب  هنیمک  نیا  درک ، فینصت  هانپ 

يربط دامع  دنزرف  نوراه  دمحموبا 

يو هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  يربط  یلع  نب  نسح  نیدلادامع  دـنزرف  نوراه  دـمحموبا  نیدلاءایـض  مان  هب  یـصخش  زا  ضایر ، بحاص 
زا يا  هخسن  زیربت  عباوت  زا  ناقراوخهد  رد  هک  دیازفا  یم  يدنفا  تسا . هدوب  یلح  همالع  نادرگاش  زا  یققدم  و  ققحم ، ملاع ، لضاف ، هیقف ،

همالع تسا . هدرک  تئارق  همالع  دزن  لماک  روط  هب  هدرک و  خاسنتسا  لصا  هخسن  يور  زا  هک  تسا  هدید  خیش  نیا  طخ  هب  ار  همالع  دعاوق 
لضافلا ملاعلا  مامالا  خیشلا  یلوملا  ّیلع  أرق  تسا : زیمآ  شیاتس  هک  هتـشون  يو  يارب  هخـسن  نیا  يور  رب  يا  هزاجا  دوخ  طخ  هب  مه  یلح 
لـضافلا ملاعلا  مامالا  یلوملا  نب  نوراه  دمحموبا  نیدلا  قحلا و  ۀلملا و  ءایـض  هیقفلا  نیمدـقتملا  ناسل  نیرخأتملا  لضفأ  ۀـمالعلا  لماکلا 

يربطلا نسح  نب  یلع  نیدلا  سمش  ریمالا  نب  دیعسلا  نسحلا  نیدلا  مجن  نینمؤملا  دامع  مالـسالا  نکر  ۀفئاطلا  خیـش  عرولا  دباعلا  دهازلا 
نیدلادامع هک  تفگ  ناوت  دشاب ، ردـپ  يارب  هلاضفا  هللا  مادا  ریبعت  رگا  [. 264 / 2 تاضور :  ... ] هلامعأ تاحلاصلاب  متخ  هلاـضفإ و  هللا  مادأ 

نب یلع  نیدلا  جات  مان  هب  یـصخش  زا  تاضور  بحاص  تسا . هدوب  هدـنز  هتـشون ، ار  هزاجا  نیا  همالع  هک  لاس 701  بجر  رد 17  يربط 
مه وا  هک  تسا  هداد  لامتحا  يو  دنک . یم  لقن  همالع  زا  هک  هدرک  دای  مه  اذک ]  ] یسربط یلع  نب  نسح 
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هداد نیدـلا » مجن   » بقل يربط ، نیدـلا  دامع  هب  همالع  ارچ  هک  دوش  روصت  دـیابن  [. 265 / 2 تاضور :  ] تسا هدوب  نوراه  دـمحموبا  ردارب 

نـسح نیدلا  مجن   » بقل اب  وا  زا  نیعبرا  هلاسر  تاحفـص  نیزاغآ  رد  هوالع ، هب  تسا . هدوبن  لومعمان  ددعتم  باقلا  نتـشاد  هک  ارچ  تسا ؛
. تسا هدش  دای  يربط » یلع  نب 

يربط نیدلادامع  هدش  پاچ  راثآ 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  يو  زا  لیذ  راثآ  میهاگآ  هک  اجنآ  ات 
لاس رد  دوب ، هدش  هتشون  لابقا  سابع  طسوت  نیمز  ناریا  گنهرف  مهدزیس  دلجم  رد  نآ  زا  یـشرازگ  نیا  رب  قباس  هک  نیرهاطلا  بقانم  . 1

رد ار  نیرهاـطلا  بقاـنم  هک  دـسیون  یم   122 / 1 لـماک : رد  تسا . هدـش  رـشتنم  یهاـگرد  نیـسح  ياـقآ  تمه  هب  دـلج  ود  رد  1379 ش 
ِکنادب لصف  دیوگ : یم  هچ  تسا ... : هدمآ  بقانم  زا  يا  هخـسن  یفرعم  رد  سلجم  تسرهف  رد  تسا . هدرک  فیلأت  لاس 673  هب  ناهفصا 

رد نیرهاطلا  بقانمهخـسن   ) تسا هتـشذگ  [ 671  ] لاس کـی  داـتفه و  دصـشش و  ص )  ) لوسر ترجه  اـت  بقاـنم  باـتک  نیا  فینـصت  زا 
رد هچنآ  ای  دشاب  هدـش  میظنت  ادـعب  تسا ، هدـمآ  نآ  رد  لاس 673  هک  همدـقم  خـیرات  هک  تسا  لـمتحم  فلا ) گرب - ش 2420  سلجم ،

. دشاب هدوب  هس  داتفه و  دصشش و  لصا  رد  هدمآ  کی  داتفه و  دصشش و  ناونع  هب  هخسن 
. تسا هدمآ  یسوط  نیدلا  دامع  بقانملا  یف  بقاثلا  رد  هک  تسا  یتایاور  همجرت  باتک  نیا  زا  یمهم  شخب 

، ات یب  يوفطصملا ، ۀبتکم  مق ،  ) پاچ یفورح  یگنـس و  بلاق  رد  هک  لاس 675  رد  فیلأت  یئاهب ) لماک  هب  فورعم   ) هفیقـس رد  لماک  . 2
رارسا رد  دعب ، اهلاس  يو  (. 1426 ۀیردیحلا ، ۀبتکملا  مق ،  ) تسا هدش  رـشتنم  یئاهبلا  لماک  مان  اب  مه  نآ  یبرع  و  دلجم ) کی  رد  دلج  ود 
ّیلوت بقانم و  رد  یباـتک  اـت  دوب  هدرک  ررقم  يو  ماهتـشون . هفیقـسلا » باحـصا  لاوحا   » رد یباـتک  امیدـق » : » هک تشون  ص 28 )  ) همامالا

رد يو  تسا . مود  شخب  هب  طوبرم  باتک  نیا  يّربت . رد  یباتک  دراگنب و 
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. تسا هدوب  باتک  نیا  فیلأت  لوغشم  لاس  هدزاود  بیرق  هک  دیوگ  یم  ( 306 / 2  ) لماک

- هتاکرب تماد  یتاضور - یلع  دـمحم  دیـس  جاح  ام  همالع  داتـسا  هب  قلعتم  هخـسن  اهنت  ساسا  رب  ار  نآ  هوژپ  شناد  هک  هیمامالا  دـقتعم  . 2
نب یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلادامع  زا  ایوگ  تسا : هدمآ  هدیـسر  ماجنا  هب  لاس 1339 ش  رد  هک  پاچ  نیا  يور  درک . پاچ 

(. زا 1 شیپ  هحفـص  يور   ) هعورف نیدـلا و  لوصا  یف  ةدـمعلا  مانب : دـیاش  رد 698 656 ، هدـنز  یلمآ  یناردـنزام  يربط  نسح  نب  دـمحم 
رگید یـسک  ار  مان  نیا  اما  هدـشن  يدای  نآ  زا  مه  دامع  رگید  راثآ  رد  هک  نانچ  هدـماین  باتک  لخاد  هیماـمالا  دـقتعم  ناونع  تسه  هچره 

. تسا هدوب  هتشون  هخسن  يور 
هتشون  33 37 / 1 ناهفصا : ياه  هناخباتک  یطخ  بتک  تسرهف  رد  یتاضور  داتسا  ترضح  ار  هیمامالا  دقتعم  هراب  رد  یحرش  نیا ، زا  شیپ 

هرهز نساحملا  یبا  نب  یلع  نب  ةزمح  مراکملاوبا  زا  عورفلا  لوصالا و  یملع  یلا  عوزنلا  ۀینغ  زا  يا  هنوگ  همجرت  هدـش  دای  باتک  دـندوب .
رد نانآ  هسیاقم  رد  یحرـش  هوژپ  شناد  موحرم  هداد و  تروص  نآ  رد  یتارییغت  اـه و  صیخلت  هتبلا  هک  تسا  ( 585 - 511  ) یبلح ینیسح 

لباق الماک  نآ  هقف  شخب  اما  دوش  هسیاقم  باتک  نیا  اب  ات  تسین  رایتخا  رد  هینغ  مالک  شخب  فسالا  عم  تسا . هداد  تسد  هب  نتم  همدـقم 
هراشا هک  باتک  نیا  رد  یبلطم  هب  هجوت  اب  هک  دسیونیم  هدـماین  باتک  هخـسن  رد  شمان  هک  مجرتم  هراب  رد  هوژپ  شناد  ياقآ  تسا . قیبطت 

ص همدقم ،  ) دشاب هدـش  هتـشون  دادـغب ، طوقـس  لاس  ینعی  لاـس 656  زا  سپ  یکدـنا  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  دراد ، نایـسابع  تلود  لاوز  هب 
لفاوـنلا ضئارفلا و  یف  نیدـلا و  لوـصا  یف  ةدـمعلا  ناـمه  دـناوت  یم  باـتک  نیا  هـک  تـسا  هدرک  حرطم  ار  لاـمتحا  نـیا  يو  هدراـهچ .)

هب هدـناوخ و  هیلفنلا  ۀیـضرفلا و  هعورف  نیدـلا و  لوصا  یف  ةدـمعلا  ار  نآ  ییاج  هدرک و  دای  نآ  زا  تاضور  بحاص  هک  دـشاب  هیـسرافلاب 
،673 ، 667 رد 656 ، هدنز  يربط  یناردنزام  یلمآ  نسح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلادامع 
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ضایر بحاـص  هک  دـناد  یم  جـهنملا  اـی  حیـصفلا  زج  ار  باـتک  نیا  هوژپ  شناد  تسا . هدرک  بوسنم  ییاـهب  لـماک  فلوم  698 و  ، 675

هک نیا  اب  دیوگ  یم  هوژپ  شناد  تیاهن  رد  تسا . هدمآ  ود  ره  عورف  لوصا و  دقتعم »  » رد اریز  تسا  هدید  ناهفصا  رد  ار  نآ  زا  يا  هخسن 
، هیمامالا دقتعم  همدقم   ) دـسرب نیقی  هب  يربط  نیدـلادامع  هب  نآ  تبـسن  رد  تسا  هتـسناوتن  اما  تسین ، یـسربط  زا  باتک  نیا  تسا  نئمطم 

تسا هقف ) ناونع  تحت   430 433 ج 7 /  ) سلجم هناخباتک  رد  هک  هیمامالا  دـقتعم  زا  يرگید  هخـسن  ندـمآ  تسد  هب  دـیاش  هدزناش .) ص 
زا نیا  تسا و  يربط  داـمع  راـک  هیماـمالا  دـقتعم  هک  تسین  يدـیدرت  روطـس  نیا  فلؤم  يارب  اـتلاجع  دـنک . نشور  رتهب  ار  هلأـسم  دـناوتب 

: هیمامالا دقتعم  رد  يو  دوش . یم  رکذ  اجنیا  رد  هنومن  کی  طقف  تسا . دوهشم  الماک  اهرثن  زا  یخرب  یتح  اهلالدتسا و  زا  يرایـسب  هسیاقم 
یم وا  لآ  یلع و  قح  رد  نایوما  ملظ  هب  هراشا  زا  سپ  هلمج  زا  هعیش ، بهذم  جاور  مدع  تنـس و  بهذم  جاور  یگنوگچ  لیلعت  رد   139
ببس دنتفرگرب  لوسر  لآ  توادع  زین  ناشیا  داتفا ، سابع  ینب  اب  کلم  ۀئام و  نیثالث و  نینثا و  هنس  دمآ  رسب  هیما  ینب  کلم  نوچ  دسیون :

. تسا فورعم  نییبلاطلا  لتاقم  رد  هک  نانچ  نتشک  نوگانوگب  ار و  تکلمم 
لوسر نادناخ  تنعل  دنتشک و  یم  ار  هعیش  برغ ، قرـش و  رد  لاس  داتـشه  هّیما  ینب  وا  زا  دعب  و  دسیونیم :  17 تایاکح : رابخا و  رد  دامع 

، دنتفرگ یم  راوید  رد  هدنز  ار  تیب  لهاتاداس  و  دنتشکب ، رهز  هب  ار  ماما  تشه  و  دندش ، ّطلـسم  ساّبعلا  ینب  ناشیا  زا  دعب  و  دندرک . یم 
. دمآ بوتکم  هیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  هک  نانچ  دنتشک ، یم  رازه  هدزاود  هب  ات  رازه  شش  رازه و  جنپ  ياهفیلخ  ره  و 

. تسا هدمآ  هلأسم  نامه  لیلعت  رد  مه  همامالا  رارسا  رد  یبرع  هب  تارابع  نیمه  هیبش 
لیام داتسا  تسا . هدش  پاچ   13 هرامش 12 - ةوکشم  هلجم  رد  يوره  لیام  بیجن  داتسا  یمارگ  دنمـشناد  تمه  هب  هک  نیعبرالا  هلاسر  . 3

هتشاگن ناهفصا  رد  ار  رثا  نیا  هک  يربط  دراگنب . دامع  يارب  یعماج  لاح  حرش  ات  تسا  هدرک  شالت 
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. تسا هتخاس  یسراف  یبرع و  هب  ار  نیعبرا  هک  دیوگ  یم   39 / 1 نیرهاطلا : بقانم  رد  تسا . هدرک  نایب  همدقم  رد  ار  نآ  شراگن  تلع 

ار نآ  یلح  یفجن  فیس  نب  فجن  خیـش  مان  هب  یملاع  اهدعب  هدوب و  یـسراف  هب  باتک  نیا  ع .)  ) راهطالا ۀمئالا  بقانم  یف  راربالا  ۀفحت  . 4
ار نآ  زا  يا  هخـسن  مه  گرزباقآ  [. 272 / 2 ضایر :  ] تسا هدید  هارف  رهـش  رد  ار  یبرع  نیا  زا  يا  هخـسن  يدـنفا  هدرک و  همجرت  یبرع  هب 
: یسراف یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  رد  يوزنم  (. 88 / 4 هعیرذ :  ) تسا هدوب  نآ  يور  مه  مجرتم  مان  هک  هدید  هبک  دمحم  خیش  هناخباتک  رد 
رد ایوگ  اما  تسا . هدش  هتشاگن  لاس 698  هب  ریزو  يذمویرف  يزار  دمحم  دنزرف  دمحم  نیدلازع  مانب  هفحت  باتک  هک  دسیون  یم   906 / 2

 .... بابلالا اولوا  يالقع  هک : تسا  هدمآ  هحفص 54  یپاچ  نتم  رد  تسا . هدوبن  یمان  نینچ  هدرک ، هدافتسا  یمرهج  ياقآ  هک  ییاههخـسن 
دندرک یسراف  هب  یباتک  فیلأت  ياعدتسا  یسربط ... ) هابتـشا : هب  یپاچ  رد   ] يربط نسح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  باتک  نیا  فلؤم  زا 

. دشاب تجح  تمایق  رد  ادرف  هک  حوضو  تیاغ  هب  تماما  رد 
نآ زا  يدیدج  یبرع  همجرت  تسا . هدیسر  پاچ  هب  یمرهج  يدهم  دیس  ياقآ  ششوک  اب  بوتکم  ثاریم  رـشن  رتفد  يوس  زا  یـسراف  نتم 

. تسا هتفای  راشتنا  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  تاروشنم  نمض  و  هدیسر ، ماجنا  هب  كرابم  میحرلادبع  طسوت  هک 
زا هاگ  سراهف ، رد  تسا . هدروآ  رد  یبرع  هب  سپـس  هتـشون و  یـسراف  هب  راب  نیتسخن  ير  رد  ار  باتک  نیا  يربط  دامع  همامالا : رارـسا  . 5
رثا نیمه  یسراف  دوصقم  دور  یم  لامتحا  هک  هدش  دای  همامالا  یف  طسوتم  باتک  ای  ریبکلا  ۀمامالا  ناونع  هب  تماما  ناونع  اب  يو  زا  یباتک 

ار نآ  یل ]» ٌدـفح   » رگید هخـسن  رد  اـی  « ] یتدـفح ضعب   » تساوخرد هب  تسا  هتفر  ير  هب  یتـقو  هک  دـسیون  یم  همدـقم  رد  فلوم  دـشاب .
دوجوم رثا  نیمه  هک  هدروآرد  یبرع  هب  ار  نآ  سپـس  تسا . هدوب  هتـشون  لاس 675  رد  هک  هدوب  ییاهب  لماک  زا  سپ  اـهلاس  نیا  هتـشون و 

هدوب جنر  رد  مشچ  هیحان  زا  هتشاد و  نسلا » ّولع   » وا نامز  نیا  هک  دیوگیم  يربط  تسا .
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، دـنک یم  حرطم  ترـضح  نآ  ینالوط  رمع  و  ع )  ) نامز ماما  زا  ثحب  نمـض  ار  هتکن  نیا  يو  تسا و  باتک 698  نیا  فیلأت  لاـس  تسا .

دنک یگدـنز  يرجه  ات 698  لاس 255  زا  یـسک  تسین  نکمم  تسا : هدـش  هتفگ  هک  دـهد  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  دـهاوخ  یم  هک  اـجنآ 
یم ار  همامالا  رارـسا  هک  يدـنفا  تسا . هدـمآ  همادا  رد  مه  يدـنمدوس  سراهف  هدـش و  پاچ  هحفـص  رد 521  باـتک  نتم  (. 101 رارسا : )
نیا زا  یباـتک  لـیبدرا  هنازخ  رد  دـسیون : یم  ییاـج  رد  هدرک  جارختـسا  ار  داـمع  لاـح  حرـش  تاـعالطا  زا  یخرب  نآ  يور  زا  هتخاـنش و 

(. 272 / 2 ضایر :  ) تسا هدوب  همامالا  رارسا  نامه  منک  یم  روصت  دوب و  تماما  رد  هک  مدید  هدنسیون 
رد ار  نآ  لیلد  میتشاذـگ و  لوتب  دالوا  بقانم  لوسر و  تیب  لها  تلیـضف  رد  تایاکح  ثیداحا و  رابخا ، ار  شماـن  هک  رـضاح  باـتک  . 6

. میاهدروآ میاهتشون ، همدقم  نیمه  رد  باتک  نیا  هراب  رد  هک  یحرش 

دوقفم طوطخم و  بوسنم ، راثآ 

: تسا نینچ  میسانش  یمن  ناش  يارب  يا  هخسن  هک  ییاهنآ  ای  هدشن و  پاچ  راثآ  يو ، هب  بوسنم  راثآ  اما 
هدرک و لقن  ار  مان  نیا  نونظلا  فشک  لیذ  زا  ( 60 / 8 هعیرذ :  ) گرزباقآ ع .)  ) تیبلا لها  لئاضفب  یلحتلا  هللا و  ءایلوال  یلوتلا  تاجرد  . 1

اما تسا ، هابتشا  رد  هابتشا  بلطم  نیا  دوب . هدناسانش  ار  نآ  هخسن  لحم  شاک  يا  هدربن و  باتک  نیا  زا  یمان  یـسک  وا ، زج  هک  دسیون  یم 
ربارب رد  ریـشمش  هزین و  هلزنم  هب  باتک  ود  نیا  هک  دـسیون  یم  نیرهاطلا  بقانم  ییاهب و  لماک  فصو  رد  تاضور  بحاـص  هابتـشا : أـشنم 
هدرک هدافتسا  نینچ  ترابع  نیا  زا  گرزباقآ  نونظلا  فشک  لیذ  بحاص  فسالا  عم  يّربت . رد  يرگید  ّیلوت و  رد  یکی  تسا . هللا  ءادعا 

: نیسپ ناونع  هب  دیرگنب  زین  تسا ! باتک  کی  ناونع  هللا » ءایلوال  یلوتلا  تاجرد   » ناونع هک  تسا 
،214 - 213 / 5 نایعا :  ) مهیلع عینشتلا  مهنع و  يربتلا  بتارم  حیقنت  . 2
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ییاهب و لماک  باتک  فصو  رد  تاضور  بحاـص  هک  تسا  یتراـبع  عقاو  رد  تسین ، یلقتـسم  باـتک  مه  نیا  (. 282 / 1 نیفراعلا : ۀیده 

تاجرد لیذ : حیـضوت  هب  دیرگنب  (. 262 / 2 تاضور :  ) تسا یلقتـسم  باتک  هک  تسا  هدـش  روصت  اطخ  هب  هدروآ و  وا  نیرهاـطلا  بقاـنم 
. یلوتلا

رثا نیا  دیابن  تروص  نآ  رد  هک  دراد  یلاکشا  اجنآ  رد  ترابع  دیاش  . ) تسا هدرک  دای  نآ  زا   49 / 1 لماک : رد  فلؤم  نساحملا : نویع  . 3
. تسوا تیکلم  رد  باتک  نآ  زا  ياهخسن  ندوب  شدوصقم  هک  تسا  لمتحم  تسناد .) وا  دوخ  باتک  ار 

دای نآ  زا  هعمج  زاـمن  لاـسر  رد  یناـث  دیهـش  هک  فلؤم  زا  یهقف  يرثا  ( 421 / 24 هعیرذ : : ) نامیالا لیبس  یلا  ناقرفلا ]  ] ناـفرعلا جـهن  . 4
(. 146 يوفص : هرود  رد  هعمج  زامن  هراب  رد  یهقف  هلاسر  هدزاود  دیرگنب :  ) تسا هدرک 

(. تاضور زا  لقن  هب   127 / 3 هعیرذ : دیرگنب   ) سودرفلا ۀعاضب  . 5
ناهفصا رد  ار  نآ  لاس 673  رد  هک  نیا  هدرک و  دای  تماما  رد  تیافک  ناونع  اب  دوخ  باـتک  زا  لـماک  رد  داـمع  ۀـمامالا : یف  ۀـیافکلا  . 6

نآ میب  هک  هدروآ  یترابع  اـجنآ  رد  يو  (. 19 / 1 نیرهاطلا : بقانم  . ) تسا هدرک  فیلأت  دـمحم  نیدـلاءاهب  نامه  ینعی  هرهاق  تلود  يارب 
[ نیرهاطلا بقانم  رد   ] نیربانب تسا : نینچ  ترابع  دـشاب . هدرب  مان  هدـشن ، دای  سراهف  رد  هک  شرگید  باـتک  دـنچ  زا  نآ  رد  هک  دور  یم 

نیعبرا تاجن و  صالخ و  و  یمالک ، هتـشون  رد  هچنآ  رب  دـیاز  دوش و  هتفگ  تجاح  ردـق  هب  تماما  لیالد  یباب  ره  هداهن ، لوصف  باوبا و 
هنس ناهفصا  رهـش  رد  هرهاق ، تلود  نآ  رهب  زا  تماما  رد  تیافک  نینچمه  دوب ، هدرک  عمج  یعاد  هک  یـسراف ، مه  یبرع و  هب  مه  يداهن ،

: نیرهاطلا بقانم   ] دـندش دیفتـسم  نآ  زا  فیاوط  زا  راید  نآ  رد  مولع  هبلط  املع و  زا  يرایـسب  دوب  تلود  نآ  هبتع  هاگراب  مزالم  هک   673
؟ دـشاب تماما  رد  تیافک  نامه  میا  هدرک  دای  تایاکح  ثیداحا و  رابخا ، ناونع  اب  نآ  زا  ام  هک  رـضاح  باـتک  تسا  نکمم  اـیآ  [. 19 / 1

یلاح رد  هک  دنک  یم  دای  هفیقس  رد  لماک  باتک  زا  باتک  نیا  رد  اریز  تسا ؛ یفنم  خساپ 
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. تسا هدش  فیلأت  ناهفصا  رد  لاس 673  رد  تماما  رد  تیافک  يو  هتفگ  هب  هدش و  هتشون  لاس 675  رد  باتک  نآ  هک 

کی رد  دنتسه  يربط  دامع  زا  ود  ره  هک  حیصفلا  هدمعلا و  هارمه  هب  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  تسا  هتـشون  تاضور  بحاص  قئاقحلا : نایب  . 7
تهابـش نآ  تارابع  هک  اـجنآ  زا  تسا . دوجوم  یفجن  يراـسناوخ  ربکا  یلع  خیـش  دزن  يا  هعومجم  رد  تباتک 1089  خـیرات  اب  هعومجم 

(. 181 / 3 هعیرذ :  ) تسا هتشاذگ  هعومجم  کی  رد  ار  اهنآ  بتاک  دراد ، هتفگشیپ  باتک  ود  هب  یلماک 
مهارف شنارـصاعم  زا  یخرب  هک  ار  نآ  زا  يا  هصالخ  ام  تسا : هدومرف  هک  هدرک  لقن  تانجلا  تاضور  زا  گرزب  اقآ  قیاقحلا : فراعم  . 8

(. 192 / 21 هعیرذ :  ) تشذگ هک  تسا  فراعملا  صیلخت  نامه  نیا  دیازفا : یم  گرزباقآ   9 میراد . رایتخا  رد  دنا  هدروآ 
زا اذک ]  ] جهنملا حیـصفلا  هب  ریبعت  تسا . هداد  عاجرا  جهنملا  لخدم  هب  ار  نآ  گرزباقآ  (: 48 / 16 هعیرذ :  ) جهنملا حیصفلا  ای  حیصفلا  . 9

. دشاب جهنملا  هدش  فیحصت  حیصفلا »  » ایوگ تسا . ضایر  بحاص 
رد جهنم  باتک  نینچمه  و  دـیوگ : یم  دوخ  تافیلأت  نمـض  لماک  همدـقم  رد  فلؤم  بادالا : ۀـیعدالا و  تادابعلا و  هقف  یف  جـهنملا  . 10

تادابع و تیفیکو  نآ  ماکحا  تباین و  هیعدا و  لفاون و  ضئارف و  زا  عباوت  هلمج  اب  داهج  سمخ و  تاکزو و  هزور  زاـمن و  رد  تاداـبع و 
(182 / 23 هعیرذ :  ) گرزباقآ دـلج . کی  رد  هدوب  جاتحم  نادـب  یهتنم  يدـتبم و  هک  ناـنچ  یلاـس  رد  دـشاب  جاـتحم  نادـب  فلکم  هچره 

هتـشون دعب  یکدـنا  هدرک و  دای  جـح و ...  موص و  تالـص و  زا  تادابع  رد  جـهنملا  حیـصفلا  ناونع  اب  نآ  زا  ضایر  بحاص  هک  دـیوگیم 
ثیداحا رابخا و  باتک  رد  دـشاب . وا  حیـصفلا  نامه  اسب  هدوب و  هقف  عورف  رد  هک  تسا  هدـید  ناهفـصا  رد  يربط  دامع  زا  یباتک  هک  تسا 

هک ص 10 )  ) هدرب مان  لماک  نیرهاطلا و  بقانم  رانک  رد  نآ  زا  هدرک و  دای  ییاهب  جـهنم  ناونع  اـب  رثا  نیا  زا  فلؤم  رـضاح  باـتک  نیمه 
فیلأت دمحم  نیدلاءاهب  مان  هب  لاس 675  یلاوح  دوش  یم  مولعم 
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. تسا هدش 

ود رد  يزار  ملاعم  ضقن  شراگن  زا  زورما  دـسیون : یم  لماک  ناـیاپ  رد  يربط  (. 290 / 24 هعیرذ : . ) يزار نیدـلا  رخف  ملاعملا  ضقن  . 11
. تسا هدش  فیلأت  لاس 675  رد  رثا  نیا  نیربانب  متفای . تغارف  یبرع  نابز  هب  دلجم 

رد دامع  هک  تسا  هتشون  هدوب ، یبرع  هب  روبزم  باتک  هک  نیا  هب  هراشا  نمـض  يدنفا  لوسرلا : لآ  ۀماما  یف  لوصالا  لئالدلا و  عماوج  . 12
یلع هدش  دای  بلطم  (. 273 / 2 ضایر : . ) تسا هدرک  لقن  هداد  خر  لاس 656  رد  هک  يا  هعقاو  هراب  رد  نآ  زا  یبلطم  لماک  باتک  طـساوا 

. تسین روبزم  هحفص  رد  باتک  مان  زا  يربخ  اما  هدمآ   218 کلماک 1 / رد  هک  تسا  نامه  هدعاقلا 
یف هدمعلا  ناونع  اب  دوخ  زا  یباتک  هب  هراشا  ( 15 ص :  ) لماک رد  دامع  یسراف : هب  هیلفنلا  ۀیضرفلا و  هعورف  نیدلا و  لوصا  یف  ةدمعلا  . 13

ار نآ  يو  هدرک و  يرادـیرخ  همان  نیا  اب  یباتک  شردـپ  اریخا  هک  دـیوگ  یم  تاضور  بحاـص  دراد . بادـالا  ۀـیعدالا و  تاداـبعلا و  هقف 
هک هدید  ار  باتک  لوا  مسق  دـسیون  یم  گرزباقآ  (. 261 / 2 تاضور :  ) دنک یم  نآ  زا  یناوارف  شیاتس  سپـس  يو  تسا . هدرک  هظحالم 

ار هخـسن  نیا  تسوا . زا  هک  دوش  یم  هتفگ  اما  درادـن ) ار  دامع  مسا  هک  هاگـشناد  هخـسن  دـننام   ) تسا دامع  زا  هک  هدـشن  حیرـصت  نآ  رد 
رد تسه  هچنآ  مامت  تسا . هدـید  فجن  رد  يراسناوخ  ربکا  یلع  خیـش  دزن  تباتک 1089  خیرات  اب  دـلجم  کی  رد  راربالا  ۀـفحت  اب  هارمه 

(99 / 17 هاگشناد : تسرهف   ) هوژپ شناد  (. 333 / 15 هعیرذ : . ) دشاب هتشاد  عورف  رد  یمود  ءزج  هک  درادن  نیا  هب  هراشا  تسا و  نید  لوصا 
خـسن  ) یناردنزام يربط  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلا  دامع  زا  تسا : هتـشون  ( 8288 ش 2 /  ) هدمع هخـسن  یفرعم  رد 
هعیرذ رد  هک  نانچ  تسین  ام  هخسن  رد  نآ  مود  مسق  هک  مسق  ود  رد  هیوباب  نبا  تاداقتعا  زا  تسا  يدننام  همجرت  نابعش 1071 ) مود  زور 

(298 / 6 تسرهف :  ) مق یمالسا  ثاریم  ءایحا  زکرم  رد  مه  يا  هخسن  تسا . هدمآ  هدید ، وا  هک  يا  هخسن  هراب  رد  بلطم  نیمه  ( 333 / 15)
زا سپ  هاگشناد  هخسن  يادتبا  رد  تسا . دوجوم 
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هیجان هقرف  هک  دـش  مولعم  نوچ  و  : » دـیوگیم تسا  هیماما  نامه  هیجان  هقرف  هک  نیا  تما و  ندـش  هقرف  هس  داتفه و  هراـب  رد  همدـقم  کـی 

رد دمآ و  ملق  رد  راصتخا  لیبس  رب  هلاسر  نیا  دـنناد و  ضرف  دوخ  رب  ندومن  مازتلا  ار  موصعم  ماما  هدزاود  نیا  تعباتم  هک  دـشاب  ياهفیاط 
دنوش دیفتسم  دنناوخب  نمؤم  ناردارب  نوچ  ات  همزال  تادابع  رد  لفاون  ضئارف و  قیقحت  زا  همئا  تادقتعم  نید و  عورف  ینید و  لوصا  نایب 

، تسا روکذم  هلاسر  نیا  رد  ّدبال  ام  نوچ  دنک . دای  ریخ  ياعد  هب  تسباتک  نیا  فلؤم  هک  ار  هیوباب  نب  دمحم  يدـحا  دـحوم  ریقح  ریقف  و 
لـصف جنپ  رب  نیا  تاقلعتم و  ریاس  تادقتعم و  زا  نید  لوصا  نایب  رد  لوا  مسق  تسا : هدمآ  باتک  لوصف  سپـس  میداهن ». مان  هدمع  ار  وا 

 .... دوش ثحب  هیماما  نید  لوصا  زا  یلصا  زا  لصف  ره  تسا و 
دوش یمن  هدید  نآ  يور  يربط  دامع  زا  یمان  تسا و  قودص  تاداقتعا  زا  ياهنوگ  همجرت  هک  دیوگیم  باتک  یفرعم  رد  هوژپ  شناد 

. هیوباب نبا  تاداقتعا  هدش : هتشون  مه  هلاسر  يالاب 
رد نادنزرف  تلحر و  تدالو و  هب  طوبرم  تاعالطا  هک  يروطهب  تسا  لامجا  هب  ناموصعم  یگدنز  خیرات  باتک ، نیا  تاحفـص  نیرخآ 

برغم ریازج  رد  ترضح  نآ  ناکم  زورما  هک  تسا  روکذم  رطاخلا  ۀهزن  باتک  رد  نیا  و  تسا : هدمآ  هحفص  نیرخآ  رد  تسا . هدمآ  نآ 
هیحلاص و همعان و  هلزایم و  تسا  نیا  اـه  هریزج  نآ  ماـن  دـنمکاح و  هریزج  رد  وا  نادـنزرف  زا  کـی  ره  دـنناوخ و  همقلع  ار  نآ  هک  تسا 

. تسا هیلماک  رد  ترضح  نآ  نکسم  هیلماک و  هیروت و  هیواضیب و  هرفح و 
نآ یبرع  هب  سپـس  تشون و  یـسراف  هب  تماما  باب  رد  ير  رد  یباتک  هک  دسیون  یم  همامالا  رارـسا  همدقم  رد  يو  تماما : رد  باتک  . 14
نآ یـسراف  هک  نیا  تسا . هماـمالا  رارـسا  نیمه  نآ ، یبرع  هک  دـیآ  یم  تسد  هـب  نـینچ  تراـبع  زا  ( 29 رارـسا : . ) تسا هدرک  هـمجرت  ار 

. درادن همامالا  رارسا  هب  یطبر  ثیداحا ) رابخا و   ) رضاح باتک  هتبلا  میرادن و  یهاگآ  تساجک ،
هیلوا ياهثحب  زا  یکی  لیذ  دامع  لوسرلا : لآ  ۀفحت  یف  لوصالا  ۀهزن  . 15
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باتک هب  ار  لیصفت  سپس  هداد و  یخساپ  وا  ندوب  هدیدان  هب  هجوت  اب  یلاعت  يراب  هب  ملع  نتشاد  ناکما  زا  ثحب  لیذ  همامالا  رارـسا  باتک 

(. 43 همامالارارسا :  ) دهد یم  هلاوح  لوسرلا  لآ  ۀفحت  یف  لوصالا  ۀهزن  ناونع  اب  شرگید 
لیلد هب  ۀکئالملا  تابثا  یف  ةوبنلا  لامک  رد  نم  و  دـسیون : یم   248 / 1 نیرهاطلا : بقانم  رد  فلؤم  ۀـکئالملا : تابثا  یف  ةوبنلا  لامک  . 16

. فیفخ فیعض  مسج  طوبه  لیقث و  مسج  دوعص  تسین  عنتمم  هک  مدرک  نشور  یهلا  قیفوت  هب  حضاو 
(. 99 / 17 هاگـشناد : تسرهف  زا  لقن  هب  کلم 837 و 3892  10836 ؛ / 6 نادـمه :  ) نیموصعملا تیب  لها  لئاضف  یف  نینمؤملا  لـئالد  . 17

« نیموصعملا تیبلا  لها  لئاضف  یف  نینمؤملا  لئالد  نیرهاطلا و  بقانم   » باتک مان  عقاو  رد  نآ . زج  هن  تسا و  نیرهاطلا  بقانم  ناـمه  نیا 
. تسا

ياطخ رد  لامتحا  هچرگ  هدرک  دای  مود  مان  زا  ضایر  بحاـص  تازجعملا : لـئاضفلا و  یف  راونـالا  عماول  اـی  همئـالا  یبنلا و  تازجعم  . 18
تازجعمو لئاضف  باب  رد  يربط  رثا  نیرتمهم  يور  ره  هب  (. 273 / 2 ضایر :  ) تسا ياهراوز  زا  دیوگیم  هداد و  ار  يربط  دامع  هب  تبسن 

هدرک دای  دوخ  زا  تازجعم  هراب  رد  یباتک  هب  همامالا  رارـسا  باتک  يانثا  رد  يربط  هک  تسا  هتـشون  يدـنفا  تسا . نیرهاطلا  بقانم  باـتک 
(273 / 2 ضایر :  ) تسا

هلاسر مدرک و  مامت  یحرـش  باـب  نیا  رد  نم  هک  ناـنچ  دـسیون : یم  : 21 / 1 نیرهاطلا : بقانم  رد  يو  دـمحم : لآ  ياـنعم  رد  هلاـسر  . 19
لوسر ترتع  تیب و  لها  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  کلوق  یف  دـمحم  لآ  هک  متـشونب  لیالد  راعـشا و  رابخا و  تایآ و  هب  درفم 

 ... تما هن  تسا 

يربط راثآ  ياه  یگژیو 

رد تسا . نآ  عیـسو  يانعم  هب  تماما  هب  طوبرم  ثحابم  مه  نآ  هدوب و  صوصخ  هب  هزوح  کی  رد  يربط  راـثآ  تفگ ، دـیاب  یلک  روط  هب 
نیع رد  داوم و  رپ  عونتم ، يرثا  باتک ، نیا  تسا . هفیقس  رد  لماک  باتک  نامه  يو  یلصا  راک  هنیمز ، نیا 
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رد هک  یخیرات  بلاطم  لیلد  نیمه  هب  تسا . ذخأم  نودـب  اهنآ  بلاغ  هکلب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  طسوتم و  یخیرات ، ناقتا  تهج  زا  لاح ،

، تسا قداص  نآ  بلاطم  همه  هراب  رد  هلأسم  نیا  هک  درک  روصت  دیابن  لاح ، نیا  اب  دوش . لیدعت  رگید  عبانم  اب  دـیاب  تسا  هدـمآ  يو  راثآ 
رد زین  يو  بتک  ریاس  دراد . هداـعلا  قوف  شزرا  هک  هتـشاد  هاـگن  اـم  يارب  ار  یناوارف  یثیدـح  یخیراـت و  صوصن  باـتک ، نیا  سکع ، هب 

. تسا نافلاخم  دقن  ترضح و  نآ  دالوا  و  ع )  ) یلع ماما  تماما  تیناقح  تابثا  يو  شالت  اتدمع  هدوب و  تماما  هزوح  نیمه 
: دش روآدای  ناوت  یم  ار  یلک  هتکن  دنچ  راثآ  نیا  هراب  رد 

تماما ثحبم  رد  هژیوب  هعیـش  یمالک  تالداجم  رد  ار  یناوارف  هزات و  تاکن  يو  هک  دشاب  نآ  یکی  شراثآ ، ندنام  ياجرب  لیلد  دیاش  . 1
ياهلالدتـسا دناهدناسر . دعب  ياهلسن  تسد  هب  هدرک و  خاسنتـسا  ار  اهنآ  دنتـشاد ، شراثآ  هب  نایعیـش  هک  يزاین  يور  زا  هدرک و  حرطم 

یعبانم زا  يو  تسا . هدیـشخب  يو  راثآ  هب  یـصاخ  گنر  رگید ، يوس  زا  تنـس  لها  راثآ  زا  يو  يریگهرهب  يوس و  کی  زا  يو  یمـالک 
هدافتسا رد  يو  راک  تسا . هتفر  نایم  زا  ناشراثآ  اهدعب  هدوب و  تیب  لها  ّبحمو  يوما  دض  ناینس  زا  یلسن  هب  قلعتم  هک  تسا  هتفرگ  هرهب 

. تسا هتسنام  یلبرا  سوواط و  نبا  ياهراک  هب  راثآ ، لیبق  نیا  زا 
تاکن زا  یکی  هنیمز  نیا  رد  تسا . ناهفصا  رد  ع )  ) تیب لها  یسیون  لئاضف  بتکم  ثاریم  زا  یـشخب  ظفح  وا  ياهراک  رگید  یگژیو  . 2

. دـشاب یم  شزرا  اب  اهبنارگ و  یثاریم  هک  تسا  تیب  لها  لئاضف  هراـب  رد  ناهفـصا  یثیدـح  ثاریم  زا  يریگ  هرهب  يو ، راـثآ  رد  هتـسجرب 
اهنت هتفر و  ناـیم  زا  ناـمز  رذـگ  رد  فسـالا  عـم  هک  تسا  م 410 )  ) هیودرم نبا  بقاـنم  نآ  هنوـمن  نیرت  صخاـش  هک  تسا  يراـثآ  اـهنیا 

بقانم اب  هارمه  هک  هیودرم  نبا  رگید  باتک  تسا . هدیسر  پاچ  هب  نیدلا  زرح  ياقآ  بانج  ام  دنمشناد  تسود  طسوت  نآ  هدش  يزاسزاب 
. تسا یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  هدش  پاچ  دلجم  کی  رد  وا 

طسوت زین  یناهفصا  میعنوبا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک 
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(. 1406 نارهت ،  ) تسا ناهفـصا  رد  ع )  ) تیب لـها  یـسیون  لـئاضف  بتکم  نیمه  هب  طوبرم  هک  هدـش  رـشتنم  يدومحم  رقابدـمحم  موحرم 

اهنآ حرـش  هک  لوصفلا  تکن  هیودرم و  نبا  بقانم  بلاطملا ، یهتنم  یبتجملا ، زا  دنترابع  هدرک  لقن  اهنآ  زا  يربط  هک  هدمع  باتک  راهچ 
. دمآ دهاوخ  يربط  هناخباتک  رد 

رخأتم مدقتم و  ناگدنسیون  نایم  رد  دسر ، یم  رظن  هب  هک  تماما  ثحبم  رد  روصتم  تاهبش  هب  خساپ  اهلالدتسا و  رد  ناوارف  ياهراکتبا  . 3
یمالک ياهلالدتـسا  يارب  هار  ندوشگ  رد  شناوارف  تاعیرفت  رد  ار  وا  ناوتب  اسب  هنیمز  نیا  رد  دـنمورین . هن  اـموزل  هچرگ  تسا ، دـننام  مک 

، لاح نیا  اب  تیفیک . هن  دشاب  تیمک  رد  دـیاب  هسیاقم  نیا  هک  درک  دـیکأت  دـیاب  مه  زاب  هک  تسا  یعیبط  درک . هسیاقم  دـیفم  خیـش  اب  هعیش 
میا هدروآ  همامالا  رارـسا  یفرعم  رد  همدقم  نیمه  رد  هک  یثحابم  زا  یخرب  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  تسا . دنمـشزرا  اعقاو  تاکن  زا  یخرب 

. درک هعجارم 
هتشاد یصاخ  یگدبز  يربط  نیدلادامع  راثآ  مه  هنیمز  نیا  رد  تسین . ام  سرتسد  رد  هزورما  مک  تسد  هک  يراثآ  عبانم و  زا  هدافتـسا  . 4
هجوت دـیاب  تسا . هدرک  هدافتـسا  تسین  ام  سرتسد  رد  نونکا  هک  يراثآ  زا  يرامـش  زا  يور ، ره  هب  اما  سواـط  نبا  دـح  رد  هن  دـنچره  و 

. تسا نیرهاطلا  بقانم  رد  هلمج  نآ  زا  هک  دهد  یم  عاجرا  رتمک  دوخ  راثآ  زا  یخرب  رد  يو  هک  تشاد 
ناملاع طسوت  نآ  زا  يریگ  هرهب  نانآ و  هب  صاـخ  هجوت  ببـس  وا ، راـثآ  رد  هدـش  داـی  ياـه  یگژیو  زا  یبیکرت  تفگ  دـیاب  یلک  روط  هب 

اب تسیاب  یم  اهنآ  شریذپ  رد  اما  تسا ، هدافتـسا  لباق  شراثآ  هک  لاح  نیع  رد  تفگ  دیاب  اجنیا  رد  تسا . هدش  دـعب  ياه  هرود  رد  هعیش 
نیتسخن يارب  يو  هنومن  يارب  دبلطیم . يدـج  قیقحت  هک  دراد  دوجو  تفگـش  هزات  رابخا  یعون  لماک  رد  صوصخ  هب  درک . راتفر  طایتحا 

رد يو  هک  یبلاـطم  (. 179 / 2 لماک :  ) تسا هتـشذگرد  ردـپ  رـس  ندـید  اب  ماش  رد  هک  هدرک  دای  ع )  ) نیـسح ماما  کـچوک  رتخد  زا  راـب 
نمض  66 - 63 هیوضرلا : دئاوف  رد  ار  اهنآ  زا  یشخب  يو  هدوب و  هجوت  بلاج  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  يارب  هدرک  نایب  ارسا  يایاضق 

. تسا هدروآ  يربط  دامع  لاح  حرش 
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دـناشن و لدـلد  ار  ؤلؤلوبا  بش  نآ  مه  دـسیونیم : لـماک  رد  يربـط  تسا . ناریا  هب  وا  نداد  يرارف  ؤـلؤلوبا و  ناتـساد  دراوـم  نیا  زا  یکی 
، مق هب  وا  لوصو  لاح  رد  هک  مق  لها  هب  داد  وا  هب  يا  همان  هاوخب و  ینز  بش  نآ  رد  مه  و  يآ . دورف  نیمزب  دتـسیاب  لدلد  هک  اجنآ  تفگ 
زا هک  دش  مولعم  ار  مدرم  دوب ، هدروآ  يرـسپ  وا  دندیـسر  مق  هب  وا  بلط  هب  مدرم  دـش و  مامت  لاس  نوچ  دـنهد و  وا  هب  حاکن  دـقع  هب  ینز 

هکلب درادـن  یتحـص  تیاور  نیا  و  دـسیون : یم  شلابند  هب  داـمع  دوخ  هک  تسا  هیاـپ  یب  يردـق  هب  هعیاـش  نیا  تسا . هدوب  یلع  تازجعم 
دازآ ار  وا  تفگ  دیـشکب و  نم  نوخ  ضوع  رد  یمـالغ  هک  دـیاشن  تفگ  دنـشکب و  ار  وا  هک  تشاذـگن  رمع  دوب و  هنیدـم  رد  مه  ؤلؤلوبا 

دجـسم نامه  رد  ؤلؤلوبا  یخیرات ، لومعم  عباـنم  تیاور  هب  اریز  تسا ، تسرداـن  مه  ریخا  ربخ  هک  تسا  نشور  (. 112 / 2 لماک :  ) دندرک
. دش هتشک  درک ، حورجم  ار  يا  هدع  تشک و  ار  يا  هدع  هک  یتقو  رد 

اهنآ يارب  یعبنم  أشنم و  تسوا و  رصحنم  رابخا  هدرک ، حرطم  يربط  هک  یخیرات  بلاطم  زا  يرایسب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلک  روط  هب  . 5
ای یخیرات  زا  معا  یعیـش ، راثآ  زا  یخرب  رد  نیقی  هب  بیرق  لاـمتحا  هب  یخیراـت  ياـهلقن  ثیداـحا و  راـبخا و  لـیبق  نیا  تسا . هدرکن  داـی 

یتایاور نآ  هنومن  تسا . هتفر  نایم  زا  هعیـش ، رد  یلوصا  شرگن  هبلغ  ای  هیقت  لـیلد  هب  رورم  هب  هک  هتـشاد  دوجو  راـگزور  نآ  زا  یناتـساد 
تخیرگ و وا  نیعل . نآ  رس  رب  دندرک  اغوغ  دندرک ، مولعم  ار  وا  صرب  قلخ ، نوچ  دنیوگ  و  دنک : یم  لقن  هیواعم  گرم  هراب  رد  هک  تسا 
هک تسا  هدمآ  هیواح  رد  (. 173 / 2 لماک :  ) تسا روهـشم  قشمد  رد  هاچ  نآ  دنتفرگب و  ار  هاچ  نآ  رـس  نامدرم  دـش . ورف  تساجن  هاچ  هب 

(. 178 / 2 لماک : . ) تسشب ار  نیسح  ماما  رس  تفرگ و  رب  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر . ع )  ) نیسح ماما  رس  رب  دروخ و  رمخ  دیزی 
ای هدروآ و  دوخ  ياهباتک  رد  ناینـس  هچنآ  اب  يدایز  رادـقم  هب  هک  دـهدیم  تسد  هب  مالـسا  خـیرات  زا  ياهژیو  ریوصت  ثحب ، دروم  راـبخا 

هدیقع تسا . توافتم  دناهتشون  ناناملسم  جیار  عبانم  ساسا  رب  داشرا  رد  دیفم  خیش  لیبق  زا  ینایعیش 
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راهچ رد  هچرگ  گناد ، شـش  زا  زین  شدوخ  یتح  هک  تسا  نآ  رب  يو  دـناهدرواین . ار  بلاطم  نیا  هدرک و  هیقت  اهنآ  هک  تسا  نآ  فلؤم 

الا تسا و  يربـط  داـمع  یخیراـت  تادرفتم  هب  طوـبرم  اـهنت  نخـس  نیا  هتبلا  تسا . هدرک  هیقت  هیقب ، گـناد  ود  رد  اـما  هدرکن  هیقت  گـناد 
هدرک دای  ار  راثآ  نیا  زا  یخرب  مان  اج ، همهرد  هن  هتبلا  مه  يو  دوخ  هدش و  هتفرگ  یثیدح  یخیرات و  لومعم  راثآ  زا  وا  بلاطم  زا  يرایسب 

. تسا
راثآ رد  اهنیا  زا  يرایـسب  درک . دای  یخیرات  دـئاوف  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یناوارف  تاراشا  وا  راـثآ  رگید  ياـه  یگژیو  زا  . 6
نیا ام  تسا . هجوت  لباق  هعیش  خیرات  رد  هاگتسیا  کی  ناونع  هب  شراکفا  يو و  تخانش  يارب  لاح ، ره  هب  اما  دوش  یم  رارکت  يو  فلتخم 

. میاهدروآ هلاقم  نیمه  همادا  رد  میاهتسناوت  هک  اجنآ  ات  ار  بلاطم 

يربط دامع  راثآ  رد  یخیرات  ياهیهاگآ 

طیارـش تافیلأت ، هب  طوبرم  هدـمع  روط  هب  بلاطم  نیا  دـیوگیم . نخـس  شفارطا  طیحم  دوخ و  هراب  رد  شیاـهباتک  زا  يراوم  رد  فلؤم 
راگزور لئاسم  هب  هراشا  رد  يو  هک  یتاکن  نیرت  هتـسجرب  اجنیا  رد  تسا . هدرک  رفـس  اهنآ  هب  هک  تسا  ییاهرهـش  دوخ و  فارطا  یبهذم 

ود نآ  بلاطم  مینک . یم  لقن  ثیداحا - رابخا و  باتک  همامالا و  رارسا  ياهنم  شراثآ  زا  انیع  هدروآ  شیوخ  لاحلا  فصو  رد  زین  دوخ و 
: میاهدروآ همدقم  نیمه  رد  هدرک و  لیلحت  یسررب و  القتسم  ار  باتک 

دنچ لاس  ره  و  ناقفانم ! نانمؤم و  أجلم  تسا و  نایناهج  تاجاح  هلبق  ناماما  ناشیا  دـهاشَم  ناهج ، رد  زورما  و  : 15 ج 1 ص 11 - لماک ،
هک نانچ  دنوشیم ، تدایز  یقرت و  رد  زور  هب  زور  ناشیا  نایلاوم  دوشیم و  رهاظ  ناشیا  زا  کی  ره  سدقم  كاپ  هضور  رـس  رب  تازجعم 

یعیـش نت  دـصناپ  نیا  زا  لبق  لاـس  دـص  نسح ، نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  تسا  باـتک  نیا  فنـصم  دـلوم  هک  ناردـنزام  کـلم  رد 
دقتعم نمؤم و  هلمج  ناشیا  همئا ، هزجعم  هب  دنـشابن و  فلاخم  نت  دـصناپ  تسا ، ( 675  ) هئامتس نیعبس و  سمخ و  هنـس  هک  زورما  دندوبن .

نع دندش و 
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تمحرم و تلادـع و  هب  رگنرد  نایع  رظن  هب  يرادـن ، رواب  ام  هتفگ  هک  ناـنچ  رگا  و  دـننک ...  راـیتخا  قیرط  نیا  ناـیملاع  هک  دـشاب  بیرق 

ولع كاپ و  رهوج  یلاع و  بسن  تنطلـس و  تکلمم و  مدق  رد  تسا  یلجتم  هک  یهاشداپ  يرورپ  نید  يرادـناهج و  تفطاع و  تمظع و 
دشاب هک  ایند . نید و  ظوفحمو  تدیقع  هدمع  تریرـس و  يافـص  تریـس و  نسح  تسایک و  تیافک و  نونف  مولع و  عاونا  هطاحا  تّمه و 
بحاص نب  دمحم  نیملسملا  مالـسالا و  ءالع  نیرخالا  نیلوالا و  نیطالـسلا  لدعا  قلخلا ، یلع  قحلا  ۀجح  قلطم  مودخم  ّالا  تفـص  نیدب 
بحاص دمحم  نب  دمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  دامع  نیدلا  قحلا و  سمـش  ۀنطلـسلا  ۀحود  نم  ۀعبن  ۀـکلمملا و  ةرجـش  نم  قرع  مظعالا ،

مادقا یلع  دـجملا  ةدـقع  یف  نیَـضهان  لامکلا  ۀـعفرلا و  زعأ  یلع  نیَـضباق  لالجلاو  ةزعلاب  نیَعقربم  امهاقبا  امهیلع و  هللا  سرح  ناویدـلا -
تکرب هب  نیدـلا - موی  یلا  نیمآ  نیرهاطلا  امهتیب  لها  یلع و  دـمحم و  ّقحب  ممـالا  یف  لدـعلل  نیَطـساب  معنلا  يداـیالل و  نَییـضایف  ممهلا 

تیب لها  ياملع  تاداس و  تیبرت  نادناخ و  نیا  يداعا  زا  تئارب  و  ص )  ) دـمحم نادـناخ  هب  قداص  داقتعا  لدـع و  طسب  تریـس و  نسُح 
رون درک و  عولط  تداعـس  قرـشم  زا  تلود  نیا  باـتفآ  نوـچ  و  دیـشکرب ...  ملاـع  یـصاقا  رب  وا  تلود  تیار  یلاـعت  قـح  مالـسلا  مهیلع 

، تسا ناوید  بحاص  ياعد  همه  نیا  و  دش ...  دـنک  يادـخ  ناگدـنب  رب  ناملاظ  ملظ  نادـند  تفرگب ، نیمز  طیـسب  وا  تمحرم  تلدـعم و 
ياملع رب  دنکیم  ترخافم  ترضح  نیا  يراک  تمدخ  ییوگاعد و  یناوخ و  انث  رب  ثیدح  نیا  فلؤم  عماج و  تلود و  نیا  يوگ  ياعد 

لها ياهقف  نایلاومو و  نابحم  زا  یسک  لّوا  هک  نادب  ینک ، بلط  ناهرب  رگا  و  نیرخآ . نیلوا و  نادنمـشناد  رب  دیامن  یم  تاهابم  نیمز و 
فینصت هانپ  ناهج  ترضح  نیا  رهب  زا  هعیش  بتک  درک و  تباث  ینید  تمدخ  قح  دش و  ظوفحم  تلود  نیدب  هک  مالسلا - مهیلع  تیبلا -

طاسب نیا  مسا  هب  و  ع )  ) دـمحم لآ  مئاق  هزجعم  هب  و  ص )  ) لوسر نادـناخ  تکرب  هب  یلاـعت و  هللا  قیفوت  هب  دوب  ناگدـنب  هنیمک  نیا  درک ،
 ... درک فینصت  نیرهاطلا  بقانم  باتک  تنطلس 
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تباین و هیعدا و  لفاون و  ضئارف و  زا  عباوت  هلمج  اـب  داـهج  سمخ و  تاـکزو و  هزور  زاـمن و  رد  تاداـبع و  رد  جـهنم  باـتک  نینچمه  و 

. دلج کی  رد  هدوب  جاتحم  نادب  یهتنم  يدتبم و  هک  نانچ  یلاس  رد  دشاب  جاتحم  نادب  فلکم  هچره  تادابع و  تیفیکو  نآ  ماکحا 
هلمج داتفا ...  ضرع  لحم  رد  هلمج  نآ و  ریغ  تماما و  رد  نآ  لاثماو  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  نینمؤملاریما  لیـضفت  یف  نیعبرا  نینچمه  و 

 ... اضرلا لوبق  درک  لوبق 
یمجع یبرع و  هب  طلتخم  مامت  طسب  هب  ندرک  عورـش  مه  يّربت  مسق  رد  دوب  مزال  دوب ، یلوت  هلمج  نآ  تاوخا  نیرهاطلا و  بقانم  نوچ  و 

هتفطاـع و تمع  دوجولا  بجاو  ترـضح  زا  هزاجتـسا  هراختـسا و  زا  دـعب  لـئاسمو و  لـئالد  لوصف و  باوبا و  رب  ینبم  هدـئاف  مومع  يارب 
كرابم هردق - دیز  مودخمرب - ار  هفحت  نیا  الع  لج و  یلاعت  دزیا  دمآ . هفیقـسلا  یف  یئاهبلا  لماکلا  باتک  نیا  مسا  نیملاعلایلع  هتردـق 

. دراد نیزم  تمارک  تّزع و  عاونا  هب  ار  تلود  نیا  مایا  دنادرگ و 
: یپاـچ رد   ] درجورب رهـش  رد  هئامتـسو 670  نیعبـس  هنـس  رد  دـیوگ  يربـطلا  یلع  نب  نسحلا  باـتک  نیا  فنـصم  ص 28 : ج 1  لـماک ،

شیپ متـساخرب و  تسین . قئال  نآ  نتفگزاب  هک  دنتفگیم  اهزیچ  یلاعت  يادخ  قح  رد  هک  متفای  ار  رهـش  نآ  هماع  مدش ، رـضاح  درجدزی ]
نیا يادتقم  هک  امـش  متفگ  دوب و  قلعتم  ودـب  تیالو  نآ  ياضق  ملع و  عرو و  دـهز و  هب  دوب  بوسنم  هک  متفر  رهـش  نآ  يادـتقم  یتفم و 

، دینـشب تیاکح  نیا  نوچ  دننک . تبـسن  یلاعت  قح  هب  تالاحم  نیا  هک  یتشاذـگن  ار  هماع  هک  یتسیاب  ماع ، صاخ و  هیلاراشم  دـیاکلم و 
نایم هام  کی  بیرق  دشاب ؟ هنوگچ  دنیوگیم ، ناشیا  هک  میوگ  نآ  زا  رتهدایز  مشاب و  رتدب  ناشیا  زا  نم  رگا  نالف ! يا  تفگ : دـیدنخب و 

( اًرارف ّالا  مهدزی  ملف  . ) شیوخ موق  اب  حون  لاح  هک  دوب  نانچ  يو  اب  نم  لاح  یتفر و  هثحاـبم  تبون  دـنچ  زور  ره  باـب  نیا  رد  يو ، نم و 
رد يزور  دشابن ! ار  يادخ  دـشاب و  شیر  رـس و  ارت  هک  داد  باوج  درکیم ، باب  نیا  رد  یثحب  یگرزب  اب  راید  نآ  رد  نم  زا  یتسود  و  ... 

رضاح عماج  دجسم 
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، دنهنب یتخت  هیواعم  يارب  زا  تمایق  يادرف  هک  دیامرفب  یلاعت  قح  تفگ : مالک  رخآ  هب  تفگیم . هیواعم  تبقنم  یظعاو  هک  مدینش  مدش ،

. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دنیشنب ! تخت  نآ  ریز  رد  یلاعت  قح  تحاسم و  دنچ  هب  ضرع  نآ  يالاب 
ناهفـصا هب  مق  زا  يربطلا  یلع  نب  نسحلا  باتک  نیا  فّنـصم  نانمؤم و  یعاد  هک  ( 672  ) هئامتس نیعبس و  نینثا و  هنـس  رد  : 43 / 1 لماک :

هب یقلخو  دوب  اجنآ  هام  تفه  تدم  ناوید ، بحاص  دمحم  نیدلا  قحلا و  ءاهب  ناهج  هجاوخ  تراشاو  سامتلا  راضحتسا و  ببس  هب  تفر 
تاداس و زا  ناجیابرذآ  فرط  دزی و  هوقربا و  زاریشو و  ناهفـصا  مدرم  زا  هینید  مولع  نتـسنادب  دنتفای  قیفوت  هنیمک  هدنب  نیا  روضح  ببس 

زورما دـنامن و  یفخم  مجع  برع و  رد  لاـح  نآ  هک  ناـنچ  دـندش  عـفتنم  دـندوب  رـضاح  هاـنپ  ناـهج  طاـسب  نآ  رد  هـک  رباـکا  رودـص و 
زگره میدوب  زاریـش  رد  هک  دندرک  تیاکحو  دندش  رـضاح  زاریـش  زا  دنچ  يدیـس  هک  لصاح  تمایق . زور  ات  تفگ  دنهاوخ  دـنیوگیم و 

زاغآ يدـندیدب  قیربا  اب  ار  ام  هک  تقو  ره  تنـس  لها  مینک . اجنتـساو  ءاربتـسا  شیوخ  هناخ  زا  نوریب  هک  ار  اـم  يدوبن  نآ  هرهز  لاـجم و 
نم لّزُنی  و   » مکح هب  هک  یعمج  دشاب و  داقتعا  وکین  ینس  دیوشن ، طیاغ  لوب و  هجاوخ  هک  بجع  دننایـضفار . ناشیا  هک  دندرکیم  عینـشت 

. دنشاب یضفار  دنیوشب  ار  دوخ  هب » مکرّهطیل  ًءام  ءامسلا 
قح بلاطوبا و  هناخ  رد  ار  وت  داد  ياج  سپ  ردام  ردـپیب و  ار  وت  میتفاین  ایآ  يوآـف  اـمیتی  كدـجی  ملا  ناـیملاع  قاـفتا  هب  : 46 / 1 لماک :
هک دـیوگ  باتک  نیا  فنـصم  دـندرک ؛ ترـصن  ار و  لوسر  دـنداد  ياج  هک  ینانآ  اورَـصَن  اووآ و  نیذـلا  و  تفگ : نایلاوم  قح  رد  یلاعت 

رهـش رد  بلاطوبا  مالـسا  نامیا و  هب  متخاس  لالدتـسا  هیآ  نیدـب  دـمحم  ناویدـلا  بحاص  نیدـلاءاهب  مظعالا  یلوملا  ترـضح  رد  يزور 
 ... ناهفصا

ام رود  رد  هک  نانچ  ارهاظ  انطاب و  اّما  هدوب  قح  نواعمو  دِـمُم  تلود و  بحاص  هک  دوب  یـصخش  يرود  ره  رد  هک  دوصقم  : 48 / 1 لماک :
نیا ربانب  هتلود ...  ءاقبب  نیملسملا  مالسالا و  تایار  هللا  عفر  تسا ، ناوید  بحاص  نیدلا  ایندلا و  ءاهب 
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نادناخ نیدب  درک و  نادناخ  نیدـب  کسمت  شیوخ  بابـش  مایا  ناوفنع  یناوج و  أدـبم  رد  باتک  نیا  فّنـصم  هک  ار  يادـخ  انث  دـمح و 

. دش ظوحلم  یقثولا  ةورع  هب  ماصتعا  هیضرم و  هدیقع  هب  دمآ و  قفاوم 
هنـس مرحم  مهد  رد  ناـشاک  مق و  نیب  هبیرق  یهد  هب  هیرطب  هیرق  يارحـص  هب  مدوب  رـضاح  هداز  مودـخم  تمدـخ  هب  يزور  : 53 / 1 لماک :
یعاد قیدصت  دوب و  رضاح  اجنآ  يدنمـشناد  مدرکیم . ریرقت  ياهمـش  ص )  ) لوسر ترتع  لتقم  لاح  و  « 673  » هئامتس نیعبـس و  ثالث و 

رد تساخرب ، نم  شیپ  زا  نوچ  وا . لام  عمطو  ناوید  بحاـص  ياذـیا  سرت  زا  هلاـم ، یف  اـعمط  هشطب و  نم  اـفوخ  دادیم  ددـم  درکیم و 
اب تسا . رتفصنم  وا  دـنیوگ  ناشیا  ياملع  نایم  رد  هک  نآ  اب  دـیزی  حدـم  درکیم و  نیـسح  ماما  تّمذـم  يایبصاـن  اـب  هک  مدینـش  لاـح 

دوخ لزنم  هب  تلود  طاـسب  زا  يزور  مدوب . ناهفـصا  رد  هنـس 672  دـشاب ؟ هنوگچ  فاصنایب  سپ  يدرک ، عامتـسا  هک  تسا  نیا  فاصنا 
رودقم هک  یظافلا  هب  مدرک  يو  ياعد  مدوب . يدنمـشناد  شیپ  نم  زورما  نالف ! يا  تفگ : ارم  دمآ و  وگاعد  دزن  برعتـسم  يولع  مدـمآ .

رانلا نم  لفـسالا  كرد  رد  اضرف  رگا  هک  يادـخ  هب  تفگ : باوج  رد  وا  نامثع . رمع و  رکب و  یبا  عم  هللا  كرـشح  متفگ : رخآ  هب  دـش و 
. تیب لها  یلع و  اب  روصقو  روح  میعن و  اب  مشاب  دلخلا  ۀّنج  رد  هک  مراد  رتتسود  ناشیا  اب  مشاب ،

، دیسر ناویدلا  بحاص  دمحم  نیدلاو  قحلا  سمـش  مظعا  بحاص  هب  تبون  ات  يدوب  امئاد  نایمالـسا  للم  نایم  بصعت  اما  : 61 / 1 لماک :
تزع نیا  ار  تاداس  يرود  چیه  رد  دـناهّفرم و  وا  راردا  ماظنا و  ماعنا و  هب  نامز  ياملع  ایند و  تاداس  تشادرب و  نایملاع  نایم  زا  بصعت 

، نافلاخم اب  لاوحا  رارمتـسا  مایا و  رورم  رد  ص )  ) لوسر نادناخ  هعیـش  تیبلا و  لها  تاداس  و  وا . مایا  رد  هک  دـندرکن  مارتحا  نیا  دوبن و 
هک اذه  موی  یلا  يدوب  تبراحم  تمئاسم و  هکلب  تمتاشم  تمـصاخم و  نیبناج  زا  دندوبیم و  رکانت  عزانت و  رد  دندیـشکیم و  تاساقم 

ۀیردقلا تاماه  نم  ۀّیبصعلا  جرخف  دیسر ...  ام  مودخم  هب  يرادناهج  کلم و  تبون 
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چیه ملاع  همه  رد  هک  ناویدلا  بحاص  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  قحلاءاهب و  ربجلا  روجلا و  نیطالس  یلع  هللا  ۀجح  نیقفانملا  یلع  هللاماقتنا 

راهظا همه  تلود  نیا  فوخ  زا  رثکا  هکلب  یتمـصاخم  ای  دنک  یتّیبصع  راهظا  هک  تسین  نآ  تّوقو  هرهز  ار  یفلاخم  ای  يدـناعم  ای  یقفانم 
نینمؤملاریما تماما  رد  دوصقملا  یف  عورـشلا  لبق  دسیونب  دنچ  یلئالد  هک  درادیم  تسود  هنیمک  هدنب  و  داب . نینچ  داب  ات  دـننکیم  عّیـشت 

دشاب یعجرم  ار  هعیش  دشابن و  یلاخ  نیتدئاف  زا  سیفن  باتک  نیا  ات  يّربت . رب  تسا  یقباس  ّیلوت  هک  اریز  مالسلا ، مهیلع  يو  دالوا  یلع و 
. هیانک ضیرعت و  هب  رگم  نتفگ  دنناوتیمن  دندوب ، رایـسب  يداعا  دنتفاین و  رـصان  نوچ  ام  ياملع  هک  اریز  دننادب ، اجنیا  زا  بهذم  قیقحت  و 

همئا تازجعم  هب  یهلا و  مرک  هب  مقثاو  هدنب  نم  اما  كدـنا . هب  یعمج  رگم  دنـسیونیم  ضیرعت  هب  نینچمه  دنـسیونیم ، اهباتک  هب  هچنآ  و 
عامجا ینعی  کلذ  عم  و  ۀبجاو . ۀیقتلا  ّنأب  لصح  عامجالا  ّنال  تفر  لامها  گناد  ود  متشون و  گناد  راهچ  متسناد  هچنآ  مالسلا و  مهیلع 
يدنـس اـملع  رگید  دـمحم و  نیدـلاءاهب  مودـخم  نوـچ  یناطلـس  هب  تسا  لـصاح  راهظتـسا  ارم  تسا و  بجاو  هیقت  هـک  نـیا  رب  دـناهدش 

. هللااب الا  یقیفوت  ام  دنتفاین و  نینچ  يراهظتساو 
بحاص دـمحم  نب  دـمحم  نیدـلاءاهب  ناهج  هجاوخ  لالج  بتع  فکتعم  باتک  نیا  فّنـصم  هنیمک  هدـنب  هک  ياهنـس  رد  : 98 / 1 لماک :

بهذمرد هلمج  درک  هضرع  زور  نآ  رد  المع  املع و  هینید  لئاسم  زا  يرایـسب  هدافا  قیرط  رب  املع  یعمج  تمدخ  رد  يزور  دوب ، ناویدلا 
بورغ هب  ات  لاوز  تقو  زا  زور  نآ  بهذملا ، ماظنل  دش  لاحلا  یـضرم  هّفرم و  نارـضاح  رطاوخ  روظنم  دـمآ  نوریب  اج  نآ  زا  نوچ  هعیش .

لهچ باتک  تلاطا  فوخ  يارب  زا  ّالا  دـندرکن  لمع  نآ  رب  ص )  ) لوسر هباحـص  هک  درک  عمج  رطاخ  رد  نآرق  تیآ  لهچ  دـص و  باتفآ 
. باتک نیا  زا  درک  حرط  باتک  فیفخت  يارب  ار  یقاب  درک و  طبض  تیآ 

دمحم نیدلاءاهب  ناهج  هجاوخ  تمدخ  هب  هک  متساوخ  اما  مدرب  ناهفصا  هب  مامت  نیرهاطلا  بقانم  هک  هنس 673  رد  ج 1 ص 122 : لماک ،
مناسر ناویدلا  بحاص 
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ملاع نالف  هب  باتک  نیا  هک  تسه  حالـص  هک  درک  تروشم  يادـخ  اـب  تلود  یعاد  دوب ، بوتکم  بصعت  كدـنا  باـتک  تامدـقم  رد  و 

: هک دمآرب  تیآ  نیا  تسا . قح  بهذم  فالخ  رب  هچرگا  تسا و  نابرقم  هلمج  زا  هک  دیامن 
َنِینوُجْسَْملا َنِم  َکَّنَلَعْجََأل  يِْریَغ  ًاَهلِإ  َتْذَخَّتا  ِِنَئل  َلاق 

عیرقت بتع و  قیرط  رب  تقو  ياـملعزا  یکی  ناـغماد  تیـالو  رد  [ 656  ] هئامتس نیـسمخ و  تس و  هنـس  رد  : 218 / 1 لماک : ( 29 ءارعش : )
نیدنچ یعمج  هک  دوب  هدش  مولعم  ار  يو  یناردـنزاملا  یلع  نب  نسحلا  باتک  نیا  فنـصم  ناناملـسم  یعاد  داقتعا  هک  نآ  زا  دـعب  تفگ 

یعاد درک . دیاب  يرازیب  ناشیالاعفا  زا  ارچ  دشاب ، هدیسرن  امش  دادجاو  ءابآ  امش و  هب  يررض  چیه  ناشیا  زا  دنشاب و  هتشذگهک  دشاب  لاس 
زا هلاس  یـس  ناناوج  لاس  جـنپ  هاجنپ و  دصـشش و  زا  دـعب  هک  ندرک  دـیاب  نینچ  ارچ  ار  هلاس  داتفه  ناریپ  هک ، تفگ  باوج  هب  ناناملـسم 

. يو رب  داریا  ندینش  تقو  رد  دش  شوماخ  عرقم  لئاس  نآ  دننک . يرازیب  ناشیا  لاعفا 
راشم هک  یـصخش  مدوب . تبرک  هب  درجدزی ] یپاچ : هخـسن   ] درجورب رهـش  رد  یلاس  مباتک  نیا  فنـصم  هک  نم  هصاخ  : ... 239 / 1 لماک :

 ... بهذمرد تفریم  یثحب  وا  نم و  نایم  دوب  هعقب  نآ  ياملع  هیلا 
بصن هب  روهشم  یمان  یقت  دیزی  قرف  نایتفم  هلمج  زا  مدوب  رـضاح  یـصخش  سلجم  رد  يزور  هنس 673  رد  ناهفصا  رد  : 282 / 1 لماک :

 ... درکیم ریرقت  نیا  ارس  ود  رهِیقش  نآ  وا . تیب  لها  یلع و  توادع 
تـسد هب  يرادرم  رخ  ای  يواگرـس  رهـش  نآ  ناناوج  اروشاع  بش  رد  هبطرق  نآ  مان  تسا  يرهـش  برع  راید  رد  دـنیوگ  و  : 86 / 2 لماک :

دنیوگیم انغ  ناینغم  دننکیم و  صقر  ناصاقر  یهالم و  عاونا  گنچ و  فد و  اب  دنتفا  رـس  نآ  لابند  رد  قلخ  دننک و  هزین  رـس  هب  دنرآ و 
دننک هیبشت  ار  رـس  نآ  يداش و  كربت و  ياربزا  دنزاس  اهباطق  اهاولح و  نوگانوگ و  ياهماعط  بش  نآ  رد  دندرگ و  ياههناخ  رد  رب  و 
ناینس هک  تسا  روهشم  نیا  و  ۀسفطنملا ...  انیمعطأ  ۀسوؤرملا  یتس  ای  دنیوگ : دننک و  يداشو  برط  نادب  و  مالسلا - هیلع  نیسح - رـس  هب 

قارع و
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ناشیا نانز  نادرمایند و  تافرخزم  تنیز  دـنزاس و  فلتخم  ياهماعط  دـنزپ و  هناد  تفه  دنـشک و  مشچ  رد  همرـس  اروشاـع  زور  ناـسارخ 

. دننادیم دیع  ار  نآ  دشاب و  يداش  حرف و  زور  ار  ناشیا  نادناخ  لتق  زور  هک  يدینش  هک  یتسود  تسا  نیا  دنشوپ و  دننک و 
. متفای هدافتـسا  هدافا و  لیلقت  زیح  رد  مدرک  رظن  نوچاما  مدرک ، عمج  صیوع  لکـشم و  ظافلا  رب  باـتک  نیا  عضو  لوا  و  : 306 / 2 لماک :

فانکا رد  ددرگ و  ماع  مجع  نیمز  رد  هدئاف  ات  تانیبم  هب  تالـضعم  تاحـضاو و  هب  تاصیوع  منک  لیدبت  هک  مدـید  نآ  رد  حالـص  ایناث 
موصخ و تاهبش  رب  نیهارب  جارختسا  لئالد و  لیوأت  هب  باتک  نیا  عمج  هب  دوب  فورصم  تمه  هک  لاس  هدزاود  بیرق  و  دوش . عیاش  ملاع 

رخآ هب  زور  نیا  رد  مه  يزار  نیدلارخف  ملاعم  ضقن  هلمج  نآ  زا  درک و  تدعاسم  قیفوترگید  باتک  دنچ  یعـس  نیا  يانثا  رد  کلذ  عم 
دق تانمؤملا . نینمؤملا و  عیمج  انایاو و  هللا  مکمحر  هملکف . هملک  تدارا  هب  مامت  دـهج  غیلب و  یعـس  اب  تیبرع  هب  دـش  ماـمت  دـلجم  کـی 

. نیملاعلا بر  دمحلاف هللا  ۀئام . تس  نیعبس و  ۀسمخ و  هنس  یف  هفیقسلا  یف  یئاهبلا  لماکب  یمسملا  ۀخسنلا  هذه  تمت 
تسا هدومرف  هارث - باط  يربطلا - یلع  نب  نسح  نیدلا  مجن  دیعـس  يانالوم  هک  نادب  ص 117 :) ش 12 ، ةوکشم ، هلجم  : ) يربط نیعبرا 

مالسلا و هیلع  لوسر  ترتع  تیب و  لها  رب  دنداهنیم  هباحـص  لیـضفت  یعمج  هک  متفای  ار  هعقب  نآ  ياملع  مدوب و  ناهفـصا  رهـش  رد  هک :
مود هفیاط  حجرم  هک  دنچ  یلیالد  دید  مزال  دوخرب  نایوگ  اعد  هنیمک  نیا  دوب  نینچ  نوچ  هباحص . رب  دنداهنیم  ترتع  لیـضفت  ياهفیاط 

نآ هک  ّالا  دشن  بوتکم  یثیدح  ای  یتیآ  چـیه  هک  نانچ  تبارق ، رب  دناهباحـص  لِّضفم  ناشیا  هک  لوا  هفیاط  بتک  زا  لقن  هب  نتـشون ، تسا 
راکنا ام  رب  هک  دـسرن  ار  ناشیا  هیـضق ، نیاربانب  ناشیا . تافنـصم  هیلوصا و  بتک  رابخا و  ریـسافت و  زا  تسا  روطـسم  تنـس  لـها  بتکرد 

. ندمآ دهاوخ  مزال  نتشیوخ  باحصا  بتک  بیذکت  ام  بیذکت  زا  هک  بیذکت  ای  دننک 
یلاعت و يادخ  مرح  هکم  گرزب . دوب  رهش  ود  نیمز  رد  هک  متفای  : 101 هفحت :
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حرش رد  هک  هنوگ  نامه  بلطم ، نیا  يرـشعانثا . هنیدم  رد  يدیز و  هکم  رد  یعیـش . اجنآ  نامیقم  ود  ره  نیا  رد  ص )  ) لوسر مرح  هنیدم 

. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  مه  اج  نآ  رد  دمآ ، دهاوخ  همامالا  رارسا  باتک 
رد افلخ  راهچ  ره  هک  میدرک  ضرف  متفگ : نم  رمالارخآ  هب  ات  تماما  رد  تفر  مالک  یعفاـش  یعمج  نم و  ناـیم  ناهفـصا  رد  : 103 هفحت :

دنتفگ هلمج  دنک ؟ لوزن  نامادک  هناخ  رد  مرح . یب  دیسرب  اجنیا  لوسر  تسا و  هّکس  نیا  رد  یلع  ياهناخ و  هّکُـس و  رد  دندمآ  رهـش  نیا 
لاحر طبهم  لیقم و  تیبم و  هک  میدرک  عیدوت  ياهناخ  رد  دوخ  تـالاوم  تّدوم و  ّتبحم و  هک  دـمحلا هللا  متفگ : نم  ع :)  ) یلع هناـخ  رد 
تیاغ هب  دـنتفگ  دـندرک و  نیـسحت  نارـضاح  هلمج  میتشاذـگ . سپ  زاب  زین  ام  تشاذـگسپ  زاب  لوسر  هک  ار  ناـنآ  تسا و  ص )  ) لوسر

. تسا باوص 
للم هلمج  زا  هک  اریز  دنا ، قح  رب  هعیش  هک  دنکیم  تلالد  اجاوفا » هللا  نید  یف  نولخدی   » هلوق و  هللارصن » ءاج  اذا   » یلاعت هلوق  : 121 هفحت :

ناتسربط کلم  رد  رازه  ام  مایا  رد  هک  نانچ  دنیآیم . بهذم  نیا  رد  جوف  جوف  هعیش ، اب  دننکیم  لقن  مالسا  زا  دنوریم و  مالسا  هب  هلطاب 
. دندرکن لقن  یبهذم  چیه  اب  اجنآ  زا  دندش و  هعیش  رگید  یحاون  قارع و  و 

. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  تاعفد  هب  همامالا  رارسا  لماک و  رد  زین  بلطم  نیا 
ناکدوک یلع  مان  هک  يدـح  هب  دـندرک  ع )  ) یلع نعلرب  تموادـم  برغ  قرـش و  رد  تسا  لاس  راهچو  داتـشه  هک  هاـم  رازه  : 131 هفحت :

لطاب نآ  نوچ  لاح  نیا  دوجو  اب  تفرگ  ياج  دـش و  نیریـش  ناشیا  لد  رد  هزور  زاـمن و  نوچ  وا  تنعل  تفرب و  ناریپ  داـی  زا  دندینـشن و 
یماسا هب  طسوا  ناشیا و  يانث  هب  بتک  متخو  ناشیا  دمح  هب  بتک  يادـتبا  ناشیا و  حـیادم  بقانم و  تاولـص و  تنعل ، ماقم  داتفارب و  دوب 

 ... دننکیم نانعال  تنعل  دنتـسرفیم و  تاولـص  زورما  دندرکیم  تنعل  هک  نآ  ضوع  هب  دش و  لامالام  برغ  قرـش و  دـش و  شاف  ناشیا 
فرط نآ  دـنوشیم و  تدایز  زور  هب  زور  افعـض  املع و  اـسؤر و  نیطالـس و  كولم و  زا  وا  حادـم  مالـسا  ناـثلث  هکلب  مالـسا  ثلث  زورما 

. ددرگیم صقان 
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یم انغ  عامس و  هب  زور  ات  هتـسب  انح  ار  دوخ  تسد  رـشاعلا  ۀلیل  رد  دندنارذگیم و  ینامداش  شیع و  هب  اروشاع  ههد  رد  و  : ... 258 هفحت :

عامتـسا هب  زور  نآ  رد  هسوحنم  هفوصتم  خیاشم و  دـنیوگ و  ایحم  ار  زور  نآ  هتـسناد  دـیعلاک  ار  مرحم  مهد  زور  رال  لها  هچنانچ  دـندوب ،
، تاعاس هدنخرف  تاقوا  نیا  رد  هک  هّنَم  هللادمحب و  نکل  مهلامعأ . تآیس  نم  مهسفنا و  رورش  نم  هللااب  ذوعن  دنیوپیم . عامـس  ین و  فد و 

عیمج نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  رب  ربانم ...  رـس  رب  ناتـسودنه  دالب  رد  هکلب  ناـسارخ  قارع و  کـلامم  هلمج  رد  هدـش و  سکعنم  هیـضق 
. دنیوگیم نیلسرملا  دیس  تیب  لها  بقانم  حدم و  هدرک ، یلع  نانمشد 

همئا و دندروآ و  یم  اج  هب  دب  ياه  تنـس  نآ  دندرک و  یم  تالعف  نآ  يایحا  لاس  دصناپ  برق  سابعلا  ونب  : 16 20 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
ثیدح هب  تساوخ و  زاب  هلمج  ماقتنا  یلاعت  قح  ات  دنتشاد  یم  بوکنم  دنتشک و  یم  ار  لوسر  ترتع  تاداس و 

« بِرَج ّالا  ٌبلک  انیَلَع  َحَبَن  ام  بِرَخ و  ّالا  ٌتیب  اناداع  ام  »
زور ره  برغلا و  قرشلا و  یف  قرفتم  عیاش و  ناهج  رد  مالسلا  مهیلع  یلع  لوسر و  دالوا  ملع  دنامن و  ناشیا  رثا  دندش و  لصأتـسم  هلمج 
لها بقانم  يافخا  سابعینب  هیماینب و  يافلخ  لاس  دصشش  تبکن . طاطحنا و  رد  هّلضم  فیاط  نآ  راک  و  دعاصت ، یقرت و  رد  دمآرب  هک 

نآ ( ... 32 هبوت :  ) ُهَرُون َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  اذه  عم  دنتخوسیم و  تیب  لها  ثیداحا  ياهرتفد  دنتـشکیم و  ار  تاور  دـندرکیم و  تیب 
ناشیا حاّدم  بهذم  هس  داتفه و  زورما  ات  دنتسناوتن و  دنناشنب  ار  يدمحم  عرش  عمش  قافن ، رفک و  نهد  مد و  هب  هک  دنتـساوخ  یم  ناقفانم 

اهباتک لئاضف و  بقانم و  هک  درک  رخسم  ار  ناشیا  لد  دینادرگ و  لهس  بعص  رما  نآ  یلاعت  قح  و  ناشیا ، تلیضف  هب  قطان  ناشیا  بتک  و 
دندیناسر نارگید  هب  دیناسا  دنتشونب و 
 ... ءادعألا هب  تدهش  ام  لضفلاو 

هعیـش ءارما  ءارزو و  نیطالـس  یماسا  و  يریما ...  هب  يریزو ، هب  یهاشداپ  هب  هعقب  ره  رد  يرهـش و  ره  رد  يداد  ددم  ار  هفیاط  نیا  امیاد  و 
دمم رصان و  تسام  رود  رد  کنآ  اما  تسا ؛ روطسم  بصاونلا  بلاثم  ضعب ]  ] باتک رد  فلس  ماّیا  رد  دندوب  لوسر  ادخ و  نید  رصان  هک 
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لدعلا و رهظم  ( 26 نارمع : لآ   ) ُءاشَت ْنَم  ُّزُِعت  َو  هدیزگرب  ُءاشَت و  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  هدیـشکرب  رهاقلا ، هللا  ۀـجح  رهاظلا ، هللا  فیـس  نیعم  و 
هللا و لوسر  ءایـصوأ  ّبحم  هللا ، دابع  رـصان  هللا ، دالب  ظفاح  ناودـعلا ، دـیبم  ۀـعدبلا و  تیمم  ناهربلا ، بابرأ  هللا و  ءایلوأ  لیدـم  ناسحإلا 

كولم کلم  مظعألا ، بحاصلا  یلوملا  مانالا ، یف  لدعلا  طساب  ماکحالا  نیدلا و  دامع  دکؤم  مالسالا ، رانم  دّیشُم  هللا ، یلو  ءادعأ  ضغبم 
دییأت هب  دیؤم  کلامم  روتسد  مظعالا  بحاصلا  یلوم  نب  دمحم  نیملـسملا ، مالـسالا و  ءالع  نیدلا ، ایندلا و  ّقحلا و  ءاهب  مجعلاو ، برعلا 

نیملسملا مالسالا و  دامع  نیدلا  قحلا و  سمـش  نیطالـسلا  ناطلـس  نیـضرالا  یف  هللا  لظ  یهاشداپ  ترازو  تسد  دیدشت  هب  نّکمم  یهلا 
فاتکا فانکا و  رد  ایاعر  وا  تلامتـسا  ناسل  لدع و  ملق  هب  هک  امهتمظع - داز  امهمّلظ و  ماداو  امهکلم  هللا  دّلخ  ناویدلا - بحاص  دمحم 

يرادـناهج تسایـس  يراهق و  دـیدهت  هب  دنالوغـشم و  شیوخ  شاعم  لیـصحت  رد  لابلا  ّیـضرم  لاـحلا و  هّفرم  شیوخ  نکـسم  رد  نیمز 
تیعر يرادـناهج و  بیترت  تیافک و  نسح  وا و  لدـع  طسب  تکرب  هب  دینادرگرـصاق و  قیرطلا  عاّـطق  ناـیداع و  نادـسفم و  ّبلغت  تسد 

ِهِیف ُصَخْـشَت  ناتوهبم  زا  وا  یهن  ورما  تخت  هیاپ  رد  ملاع  كولم  نارابج و  يرـسک و  ردنکـسا و  نودیرفا و  رب  دمآ  قیاف  قباس و  يرورپ ،
یلعا هاگراب  نیا  یلاوح  رب  زورما  دندوبیم ، هملظ  ملظ  رهق و  ریقانم  بلاخم و  يایاقب  هک  نامولظم  افعض و  دندش و  ( 42 میهاربا :  ) ُراْصبَْألا
ٌروُفََغل انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  هک  دـنیوگیم  حـیبست  نیا  ناـنک  حرف  صقر و  ناـنز و  بجعت  ریفـص  تمظع  هاـگرد  و 

جاـت قوجنم  رب  لاـمک  هب  تلود  دـیدجت و  هب  لاـبقا  درک  عولط  قرـشم  قـفا  زا  مراـهچ  نودرگ  رهپـس  هک  يزور  ره  و  ( 34 رطاف :  ) ٌروُکَش
هک دنکیم  شقن  هردق - دیز  دمحم - نیدلا  ایندـلا و  قحلا و  ءاهب  مظعالا  بحاصلا  نبا  مظعالا  بحاصلا  ایند  نید و  گرزب  نیا  تداعس 

بجاو هّقحم  فیاـط  نیا  رب  هک  ياهیقت  زورما  وا  تلود  ّرف  هب  هک  هّنملا  هللادـمحب و  و  ( 20 هدئام :  ) َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَـحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ْمُکاتآ  َو 
رب ملاع  یصاقا  رب  مالسلا - مهیلع  تیبلا - لها  تلود  مَلَع  و  دش ، مارح  دوب 
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ُمَزُْهیَس لاق : ثیح  هللا  قدص  دندش ، لوذخم  بوکنم و  هبصان  هّمسجم و  هیربج و  هیناورم و  هیدیزی و  قرف  تلود ، نیا  هیاس  رد  دندیشک و 

، دید دناوتن  هک  نآ  ره  دوش  روک  ات  رتالوا / نینچ  داب و  نینچ  داب  ات  ( 45 رمق :  ) َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا 
. رایخألا هترتع  دّمحم و  ّقحب 

دید نآ  رد  حالـص  هانپ  ناهج  طاسب  نیا  زا  تسا  ضئاف  تیاغ  یـصقا  هب  ماـمتهاو  قداـص  یفعـش  هک  دـید  هرهاـب  تلود  نیا  یعاد  نوچ 
سپ س ،)  ) همطاف رکذ  سپ  ص )  ) ربمغیپ زا  ادتبا  مالسلا - مهیلع  نیموصعم - بقانم  تازجعم و  صـصق و  خیراوت و  رد  دنک  عمج  یباتک 
ردـق هب  تماما  لیالد  یباب  ره  هداهن  لوصف  باوبا و  نیاربانب  مالـسلا ؛ مهیلع  دـمحم - لآ  مئاق  اـت  همئا  هب  يو  زا  ّیلع و  نینمؤملاریما  رکذ 
یعاد هک  یـسراف  هب  مه  یبرع و  هب  مه  يداهن ، ییاهب  نیعبرا  تاجن و  صالخ و  یمالک و  فیرعت  رد  هچنآ  رب  دـیاز  دوش  هتفگ  تجاـح 
مزالم هک  هئامتـس  نیعبـس و  ثالث و  نس  رد  ناهفـصا  رهـش  رد  هرهاق  تلود  نیا  رهب  زا  تماما  رد  تیاـفک  رد  نینچمه  دوب و  هدرک  عمج 

تخـسن دـندش و  دیفتـسم  نآ  زا  فیاوط ، زا  راـید  نآ  رد  مولع  هبلط  اـملعزا و  يرایـسب  تسا و  هدوب  هللا - هدـیا  تلود - نآ  هبتع  هاـگراب 
. رشحم زور  هب  ات  ندیسر  دهاوخ  دسریم و  تلود  نآ  تحاس  هبنآ  باوث  دنتفرگ و 

تایرتفم ثیداحا  باوج  ناـشیا و  تاهبـش  لـح  تفر و  تلاـسر  نادـناخ  رب  هک  یملظ  لاوحا  هفیقـس و  رکذ  باـتک  نیا  لوا  عضو  رد  و 
یباتک باب  نآ  هک  تفای  ذافن  نآ  رب  دـید  ایناث  دوب ؛ دراو  مالک  يانثا  رد  مالـسا  رد  اهتعدـب  عضو  تیفیک  هیما و  ینب  كولم  رکذ  ناشیا و 

زا هفیاط و  ره  بهاذـم  لیواقا و  باوج  باتک  ردـص  رد  دـمآ و  رب  مامت  دـلجم  کی  هک  درک  نوریب  باتک  نایم  زا  ار  باـب  نآ  درفم  دوب 
. قیفوتلا هللا  نم  و  هدرک ؛ جرد  اجنآ  رد  هبیرغ  لیالد  هدیناسر و  تیاغ  یصقا  هب  تماما  لیالد  نآ  بقع 

هک متـشونب  لیالد  راعـشا و  رابخا و  تایآ و  هب  درفم  هلاسر  مدرک و  مامت  یحرـش  باب  نیا  رد  نم  هک  ناـنچ  : ... 21 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
 ... تما هن  تسا  لوسر  ترتع  تیب و  لها  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  کلوق  یف  دمحم  لآ 
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ءایبنا و رب  ع )  ) نینمؤملاریما لیـضفت  رد  مامت  یطـسب  اب  تسا  هتخاـس  یـسراف  هب  ماـن  ییاـهب  نیعبرا  هنیمک  هدـنب  : 39 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

. دوریمن رارکت  اجنیا  هباحصو ، ءایصوا 
تسا و لاس  کی  داتفه و  دصشش و  ص )  ) لوسر ترجه  ات  نیرهاطلا  بقانم  باتک  نیا  فینـصت  زا  هک  نادب  : 133 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

. دشن رهاظ  تّجح  بحاص  چیه  درکن و  تّوبن  يوعد  سک  چیه  هتشذگ  مایا  رد 
. مدیـسرپ هباحـص  بقانم  لاوحا و  يو  زا  مان . نویامه  همّـسجم ، ههّبـشم و  زا  مدـید  ار  یملاـع  يزور  هلمج  زا  : 201 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
هب ار  يو  هک  دوب  ردان  تسا و  ناتـشگنا  همه  نیرتکچوک  يو  هک  درک  تسد  هب  تراـشا  و  ینیبیم ، کـچوک ] تشگنا   ] رِـصِنب نیا  تفگ :

نینچ هباحص  اب  تبسن  هب  ام  شیپ  مالسلا  هیلع  ینعی  تسا . رتریقح  ناتشلگنا  همه  زا  تروص  هب  زین  دنراد و  یتمرح  ای  دننک  لوغشم  يراک 
ره دـنک و  رهاظ  هک  تشاد  اـیح  تشاد  لد  رد  هچنآ  دـییاخیم و  نهد  رد  نخـس  و  گرزب . ناتـشگنا  شیپ  تشگنا  زا  ریقح  نیا  هک  تسا 

ءاربا رد  درک  عورـش  دـش  غراف  نیا  زا  نوچ  و  لوسر . نادـناخ  هصیقن  هب  یتفگب  یـضیرعت  هک  نآ  زا  دـعب  يدرک ؟ مهف  تفگیم : تعاـس 
هب مدینـش و  یم  نم  و  دنـشاب . رگیدـمه  اب  تشهب  رد  تماـیق  يادرف  هک  درک  یم  ریرقت  تساوخ و  یم  اهرذـع  هیواـعم و  دـیزی و  تحاـس 

دتقعم ( 125 لحنلا :  ) ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداـج  َو  مکح  هب  متفگ و  یم  هجولا  نسحا  هب  باوج  ۀـیقت  يا  ةاـقت -» مهنم  اوقتت  نأ  ـالا   » مکح
نوچ دسیون ]: یم  نایـسابع  نایوما و  هرود  رد  ناماما  رب  يریگ  تخـس  نایولع و  لماع  لتق  هراب  رد  یحرـش  زا  سپ  : ] 140 141 هیمامالا :

، تسا لوسر  لآ  عورف  لوصا و  هقف و  ملع  زا  رپ  لبج ، لهـس و  ّرب و  همه  هک  هّنم  هللا و  دـمحب  دـندرک ، هک  همه  نیا  اب  دـنک و  لمأت  لـقاع 
هدرک ریخـست  فلاؤم  نوچ  ار  فلاخ  تسا و  ناشیا  ملع  هفئاط و  نیا  هدـنرادهگن  تسا و  لوسر  نید  نماض  یلاـعت  يادـخ  هک  نآ  ببس 

رت تدایز  زور  ره  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ياعد  تسا و  ص )  ) لوسر ياـعد  تاـکرب  ببـس  دـننک و  یم  لوسر  لآ  لـضف  تیاور  اـت  تسا 
. تسا
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يرجه متفه  نرق  نایاپ  رد  ناریا  عیشت  هنیآ  ۀمامالا  رارسا  باتک 

هجوت اب  تسا و  نآ 698  فیلأت  خیرات  اریز  تسا ، يربط  یلع  نب  نسح  نیدـلادامع  راثآ  نیرخآ  زا  یکی  ای  نیرخآ  همامالا  رارـسا  باتک 
يو دایز  لامتحا  هب  هچرگ  دشاب ، هدرک  يدایز  رمع  نآ  زا  دعب  دیابن  نسلا » ّولع   » هتشاگن ار  نآ  يریپ  طیارـش  رد  هک  وا  دوخ  رظن  راهظا  هب 

. تسا هدوب  هدنز  لاس 701  ات  مک  تسد 
لامجا هب  مه  ار  يداقتعا  لئاسم  رگید ، ثحابم  يالبال  رد  اهدـعب  یتح  و  نیتسخن ، لوصف  رد  اما  تسا ، تماما  باب  رد  هچرگ  باتک  نیا 

اب هسیاقم  رد  ثحابم ، لیبق  نیا  لاح ، نیا  اب  تسا . هدروآ  عیـشت  بهذم  هاگدید  زا  لدع  توبن و  دیحوت و  هرابرد  ار  یتاکن  هدرک و  رورم 
. تسا نآ  تاعیرفت  تماما و  یمالک  یثیدح و  یخیرات و  ياه  هبنج  هراب  رد  باتک  راک  هدمع  تسا و  هاتوک  تماما ، ثحبم 

هلح فجن و  بتکم  دـننام  یقارع  ياه  بتکم  زا  رثأتم  هک  صوصخ  هب  درک  یقلت  يرجه  متفه  نرق  رد  مهم  يرثا  ناوت  یم  ار  باتک  نیا 
يراثآ نامزمه  هعیـش و  یتنـس  ثاریم  زا  رثأتم  هورگ ، نیا  دنا . هدش  تیبرت  ناریا  دوخ  رد  هک  تسا  ینایعیـش  رکف  لوصحم  رتشیب  تسین و 
ۀمامالا یف  دـشرتسملا  روط  نیمه  بقانملا و  یف  بقاثلا  باتک  زا  يو  تسا . هدوب  جـیار  ناریا  رد  یعیـش  ریاود  رد  ناـمز  نآ  هک  دـنا  هدوب 

، تسا سرتسد  رد  اج  همه  هک  دـشرتسملا  باـتک  هب  هماـمالا  رارـسا  ناححـصم  هک  دـنامب  تسا . هدرک  ناوارف  هدافتـسا  شراـثآ  رد  يربط 
تسا و ینس  مه  ریرج  نبا  نیا  هک  تسا  هدرک  یم  روصت  دامع  مهد  یم  فیعض  لامتحا  دنرب ! هرهب  نآ  زا  حیحصت  رد  ات  دنا  هتفاین  تسد 

نیا ناوت  یم  اعبط  دروآ .) یم  ینـس  عبانم  ناـیم  رد  ار  يو  ماـن  هک  هحفـص 242  هب  دیرگنب   ) تسا لمتحم  اما  تسا  تفگـش  دـنچ  ره  نیا 
رایسب جیار  ياه  هاگدید  هرود و  نیا  رد  هعیـش  خیرات  ندناسانـش  رد  هک  تسا  نآ  رارـسا  باتک  رد  مهم  يور  ره  هب  تفریذپن . ار  لامتحا 

. تسا هتشاد  تیمها 
نیا اب  تسا . هتفای  ترهـش  نانمؤم  نایم  هدرک و  فیلأت  ار  نآ  امیدـق »  » هک دراد  دوخ  ییاهب  لماک  باتک  فیلأـت  هب  هراـشا  همدـقم  رد  يو 

ير هب  هک  ینامز  لاح ،
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و بیرغ » بیترت   » ياراد هک  يروـط  هب  دـسیونب ، یـسراف  هب  هماـمالا » یف  باـتک   » اـت تسا  هتـساوخ  يو  زا  وا  داـفحا  زا  یکی  تسا  هدـمآ 
هک هنوگ  نآ  هدـمآرد  فیطل  ینتم  ابیز و  یلکـش  اب  یطـسوتم  باـتک  نآ  لـصاح  هداد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  يو  دـشاب . بیجع » بیکرت  »
ات تسا  هدمآ  نینچ  شنهذ  هب  هاگنآ  دناهتفرگ . هخسن  نآ  زا  دناهدرک و  شیاتس  نآ  زا  نمشد  تسود و  هدرکن و  فیلأت  نآ  دننام  یـسک 

تسا هدناسر  ماجنارس  هب  ار  راک  نیا  هدرک ، یمن  يرای  شمشچ  هتشاد و  هک  يدایز  نس  دوجو  اب  دیوگ  یم  يو  دروآرد . یبرع  هب  ار  نآ 
. تسا هدیسر  ام  تسد  هب  هناتخبشوخ  هک  تسا  همامالا  رارسا  باتک  نامه  نیا  (. 30 - 28)

ياراد هک  ار  نآ  یخیرات  مهم  تاکن  زا  یخرب  مینک  یم  شـشوک  هکلب  تسین ، هدـمآ  باتک  رد  هک  یبلاـطم  رب  رورم  نامدـصق  اـجنیا  رد 
یباتک هب  هراشا  هلمج  نآ  زا  دـهد . یم  هئارا  یتاـعالطا  زین  شدوخ  هراـب  رد  داـمع  میهد . هئارا  هدرک  جارختـسا  نآ  زا  تسا ، هژیو  تیمها 

عبنم رد  هک  تسا  هتـشون  لوسرلا » لآ  ۀـفحت  یف  لوصـالا  ۀـهزن   » ناوـنع اـب  یهلا  ملع  ثحب  صوـصخ  هب  یمـالک و  ثحاـبم  رد  هک  تسا 
(. ص 43  ) تسا هدشن  دای  نآ  زا  يرگید 

نیا اهلقن و  نیا  زا  یخرب  یلصا  عبانم  فسالا  عم  تسا . هدمآ  مه  رثا  نیا  رد  دوش ، یمن  تفای  رگید  عبانم  رد  هک  تفگش  یخیرات  ياهلقن 
عفر باب  رد  يو  هک  تسا  ییاه  لیلحت  یخیرات ، ياهلقن  نآ  زا  رت  مهم  رثا  نیا  رد  لاح ، نیا  اب  میـسانش . یمن  ار  تسا  هدـمآ  اـجک  زا  هک 

. تسا هدرک  هئارا  هیقت  هب  نانآ  ندـش  روبجم  نایعیـش و  یمک  ناینـس و  یناوارف  تلع  هراـب  رد  یثحب  هلمج  نآ  زا  دراد . تاـماهبا  زا  یخرب 
يو نحل  تسا . هدرک  ناسآ  لهـس و  مدرم  يارب  ار  راک  هک  دناد  یم  تنـس  لها  یهقف  بهاذم  رد  جـیار  يواتف  زا  یخرب  ار  نآ  لیلد  يو 

يارب تسا . باب  نیا  رد  مهم  تاکن  زا  یخرب  رگنـشور  يو  تاراشا  لاح ، نیا  اب  تسا  قیقد  ریغ  لاح  نیع  رد  یباـطخ و  ثحاـبم  نیا  رد 
. دنک کمک  هنیمز  نآ  رد  ناققحم  هب  دناوت  یم  رگید  يواتف  یخرب  یقیسوم و  ندرمش  لالح  هب  هراشا  لاثم 

ترایز هب  هرسکی  راوز  اما  دنتسه ، كدنا  نایعیش  هک  نیا  اب  يو ، هتشون  هب 
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راـفک زا  يرایـسب  راـگزور  نیا  رد  هـک  تـسا  نآ  رت  مـهم  يو ، رظن  زا  ص 64 .) . ) دنتـسه ناوارف  تازجعم  دـهاش  هتفر و  ع )  ) هـمئا روـبق 

دیاش ص 67 .)  ) دهد یمن  خر  هعیش  کی  ندش  ینس  ینعی  نآ  سکع  هک  یلاح  رد  دنریذپ ، یم  ار  عیشت  بهذم  میقتسم  هدش و  ناملـسم 
. دشاب نالوغم  هب  يو  هراشا 

رگید بهاذم  هب  يدحا  نایعیـش  زا  عیـشت ، بهذم  هب  ياهدـع  شیارگ  دوجو  اب  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  مه  يرگید  ياج  رد  ار  بلطم  نیا 
لطاب نایدا  زا  تسد  هک  مینیب  یم  یمالسا  بهاذم  لحن و  للم و  عیمج  زا  ار  یناسک  ام  دسیون : یم  رگید  ياج  و  ص 220 .)  ) دورگ یمن 

اب رفن  هدفه  اهنت  هفیقـس ، زور  رد  دوش . یم  هدوزفا  زور  ره  دارفا  نیا  رامـش  رب  دـنوش . یم  ع )  ) یلع هقیرط  رد  لخاد  دـنراد و  یم  رب  دوخ 
یم هکلب  دش  ینس  دوب و  عیشتم  ینالف  دنیوگب  هک  میا  هدینـشن  ام  دنتـسه . فلتخم  يارق  دالب و  زا  رازه  نارازه  نونکا  اما  دندوب  ع )  ) یلع

نینّنستم اوناک  مهنأ  نیملاعلا  دجن  لب  نّنست ، مث  ایعشتم  انالف  نا  لوقی : ادحأ  دجن  ال   ) دنتـشگ هعیـش  دندوب و  ننـستم  نایملاع  هک  مینیب  یم 
هقرف ود  رد  نم  دسیون : یم  همادا  رد  لاح ، نیا  اب  ص 248 .)  ) تسا هدش  رارکت  زاب  رگید  یعون  هب  بلطم  نیمه  ص 247 .) (. ) اوعّیشت مث 
هتفگ دـب  تیرثکا »  » زا نآرق  ياج  ياج  رد  ادـخ  هک  نآ  لاح  و  تسا ، تیرثکا  رد  تنـس  تیلقا و  رد  هعیـش  هک  مدـید  مدرک ، عبتت  مالـسا 

هک تسا  نشور  درک و  دـهاوخ  رپ  ار  منهج  هک  تسا  هدومرف  دـنوادخ  (. 257 - 256 «. ) ۀعیـشلا عم  قحلا  نأ  ُتفرع   » هک دوب  اـجنیا  تسا ؛
(. ص 307  ) دوب دهاوخن  ندش  رپ  نیا  قادصم  تسا  تیلقا  هک  يا  هعیش 

رامـش رب  مه  زور  ره  دننک و  یم  هّجاحم  تمواقم و  نانآ  ربارب  نینچ  دنتـسه ، ءادـعا  ریـشع  رـشُع  هک  نایعیـش  هک  تسا  بلاج  يو  رظن  هب 
نیطالـس و روضح  رد  مه  نآ  دـنناوخیم  رثن  مظن و  بلاق  رد  ار  ناماما  بقانم  هک  دنتـسه  حاّدـم  نارازه  هوالع ، هب  دوش . یم  هدوزفا  ناـنآ 

ياملع ص 69 68 .)  ) تسین نانآ  عفد  هب  رداـق  مه  نمـشد  دنتـسه و  مّرکم  مّظعمو و  هدرک  تشیعم  بسک  هار  نیا  زا  اـهرازاب و  كولم و 
دناوتب مباتک  هک  مراودیما  مه  نم  دنسیون و  یم  باتک  هرسکی  مه  هعیش 
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(. ص 69  ) دنک هئارا  تسا ، زاین  نادب  نف  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  یمامت 

هدروآ و يرتلـصفم  ثحب  ع )  ) نامز ماما  هراب  رد  صوصخ  هب  هدروآ و  ناـموصعم  کـت  کـت  يارب  یلاـمجا  یلاـح  حرـش  سپ  نیز  يو 
مه ار  شباتک  فیلأت  لاس  هک  تساج  نیمه  رد  ص 88 70 .)  ) دهد خساپ  تسه ، هنیمز  نیا  رد  هک  یتاماهبا  اهشسرپ و  هب  ات  هدرک  شالت 

دنامب و هدـنز  ات 698  لاـس 255  زا  یـسک  تسین  نکمم  دوـش : هتفگ  رگا  هـک : تـسا  هدرک  حرطم  شـسرپ  نـیا  حرط  رد  ار  نآ  هدروآ و 
صخـشت نیعت و  ظاحل  هب  ع )  ) يدهم ترـضح  ام ، هاگدید  زا  هک  دیوگ  یم  يو  ص 101 .)  ... ) دوب دهاوخ  نیا  شخـساپ  دنک ، یگدنز 

یمن ار  وا  هنیع  هب  اـما  مینیب  یم  ار  رگیدـمه  هک  تسا  هیماـما  ياـملع  زا  یکی  لکـش  رد  وا  هک  ارچ  تروـص ، ظاـحل  هـب  هـن  تـسا  یفخم 
(. ص 108  ) تسا نافلاخم  يارب  هیفوص ]! باطقا   ] لاجرلا بطق  لثم  ام  يارب  نامز  ماما  میسانش .

ناهفـصا رهـش  ینـس  ياملع  يروآ  عمج  بقانم ، لئاضف و  بتک  زا  هدافتـسا  يو ، رگید  راثآ  دننامه  ابیرقت  رثا ، نیا  ياه  یگژیو  زا  یکی 
لقن ص )  ) ادخ لوسر  زا  تسا و  دلوملا  ُّیناهفصا  بهذم و  یعفاش  وا  دیوگ  یم  هک  تسا  م 441 )  ) هیودرم نبا  رکبوبا  هنومن  کی  تسا .

ناوارف باتک  نیا  رد  هیودرم  نبا  زا  لقن  ص 124 .) ( ) ع  ) نیـسحلا نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  انأ و  نوموصعم : انم  ٌۀسمخ  هک : تسا  هدرک 
. تسا

نب دومحم  لـئاضفلا  یبا  نب  دعـسا  نیدـلا  بیجن  حوـتفلاوبا  زا  لوصـالا  ملع  یف  لوـصفلا  تکن  باـتک  هنیمز  نیا  رد  يو  عباـنم  رگید  زا 
. تسا هدش  لقن  دروم  باتک 14  نیا  زا  تسا . م 622 )  ) یناهفصا یلجع  فلخ 

نآرقلا لوزن  مان  هب  هدوب  ریـسفت  هدزاود  زا  سبتقم  هک  ار  شباتک  هک  تسا  يزاریـش  نمؤم  نب  دـمحم  رکبوبا  ریـسفت  يو  رداصم  رگید  زا 
. تسا هدیمان  نینمؤملا  ریمأ  نأش  یف 

یلجع حوتفلاوبا  یبتجم ، رد  یناحلاص  دـنک : یم  لقن  دارفا  نیا  زا  تیب  لها  هراب  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  هراب  رد  دروم  کی  دامع  لاـثم  يارب 
دمحم لوصفلا ، تکن  رد 

يرجه متفه  نرق  نایاپ  رد  ناریا  عیشت  هنیآ  ۀمامالا  رارسا  www.Ghaemiyeh.comباتک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:46
ص 242،  ) شریـسفت رد  یبلعث  سورعلا و  قوس  رد  یناغماد  هللادبعوبا  و  برآملا ، یهتنم  رد  ناطق  نیدلا  لیـصا  دـشرتسملا ، رد  ریرج  نب 

(. 407 - 406 ، 405 - 404
هدرک لقن  شرگید  راثآ  باتک و  نیا  رد  وا  زا  يربط  دامع  هک  تسا  یناسک  زا  مه  ناهفـصا  نکاـس  م 439 )  ) یناورهن هللادبع  نب  ناملس 

(. ص 278  ) تسا
« هیلع تتام  اهعارذ و  ّدوسا  یتح  (« » ص  ) یبنلا تنب  طایسلاب  مهبرض   » ریبعت اب  وا  تسا و  حیرص  رایـسب  س )  ) ارهز همطاف  رازآ  هب  يو  رواب 

راثآ باـتک و  نیا  رد  يو  ص 138 .)  ) تسا هدـش  هدوزفا  نآ  رب  مه  ابّبُلم » افوتکم  اشوطبم  ّیلع  ذـخأ   » هک نیا  هوـالع  هب  تسا . هدرک  داـی 
باب هیواعم  ناـمز  زا  هک  تسا  ع )  ) یلع ماـما  رب  نعل  تنـس  زا  هتفرگرب  لـصا  رد  ینـس  ماـن  هک  دزرو  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  يور  شرگید 
تعفُر  » ضارتعا يادص  درک ، وغل  ار  نآ  زیزعلادـبع  نب  رمع  یتقو  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب . هیدـمحم » تنـس   » زا هتفرگرب  هک  نآ  هن  دـندرک 

. تفر نامسآ  هب  ۀنسلا » تلُّدب   » و ۀنسلا »
زا بصن »  » هدوب و یبصان »  » مثعا نبا  يربط ، دامع  رظن  زا  تسا . مثعا  نبا  حوتفلا  باتک  هدش ، لقن  نآ  زا  تبون  دنچ  هک  ییاهباتک  زا  یکی 

مومع رب  ار  ریبعت  نیا  يو  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  یبصاـن  لامعتـسا  دراوم  رگید  زا  ص 171 .)  ) تسا راکـشآ  الماک  شباتک  يواطم 
هدنب ص 478 .) « ) لدرخ ردق  ول  اّیلع و  ضغُبی  یتح  اینـس  لجرلا  نوکیال   » هک تسا  هلمج  نیا  نخـس  نیا  يانبم  دنک . یم  قالطا  نافلاخم 

. دنراد ع )  ) تیب لها  یتسود  راهظا  ابلاغ  تنس  لها  ام  راگزور  رد  میازفیب : دیاب 
زج تسا و  لوسر  مرح  هنیدم  ادخ و  مرح  هکم  هک  تسا  نخـس  نیا  دنک  یم  لقن  نیمرح  رد  هعیـش  هراب  رد  يربط  دامع  هک  يا  هزات  هتکن 

: راربالا ۀفحت  دیرگنب : ص 171 و   ) دنا يرشعانثا  همه  هنیدم  لها  دنتسه و  يدیز  همه  هکم  یلاها  مینیب . یمن  اجنآ  رد  ینـس  بیرغ ، دارفا 
(. 101

عیـشت زا  عافد  رد  يراـثآ  يو  تیاـمح  تحت  هدوب و  ناهفـصا  رد  یتدـم  يارب  م 678 )  ) ینیوج دـمحم  نیدـلاءاهب  نامز  رد  يربط  داـمع 
اجنیا رد  تسا . هتشون 
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: تسا هدیسرپ  نانآ  زا  مالک  متخ  ناونع  هب  تسا . هدرک  دای  هتشاد  تماما  رد  املع  زا  یعمج  اب  ناهفـصا  رد  تماقا  نامز  هک  يا  هرظانم  زا 

یلزنم و  دـسرب ، هار  زا  ص )  ) لوسر ماـگنه  نیا  رد  و  رگید ، يا  هلحم  رد  ع )  ) یلع دـننک و  نطوـت  رهـش  نیا  زا  يا  هلحم  رد  هباحـص  رگا 
لوسر هک  دراد  تسود  ار  یـسک  هک  تسا  رکاش  ار  ادخ  وا  و  ع .)  ) یلع هناخ  رد  دنتفگ : دـمآ . دـهاوخ  دورف  هک  هناخ  رد  دـشاب ، هتـشادن 

رد ص )  ) ربماـیپ رگا  دـسرپ : یم  ناینـس  زا  هک  تسا  هدوب  نینچ  ناهفـصا  رد  وا  رگید  هرظاـنم  کـی  ص 179 .) . ) دـنک یم  لزنم  وا  هناـخ 
یم رهـش  نیا  رد  دمحم  هک  مینک  ضرف  رگا  تفگ : یلع . اب  دنتفگ : دوب . ماش  هاپـس  اب  ای  تسویپ  یم  یلع  هاپـس  هب  دش ، یم  رـضاح  نیفص 
دیاش (. 426  ) یلع همطاف و  هناخ  رد  دـنتفگ : نارگید ؟ ای  تفر  یم  همطاف  یلع و  هناخ  هب  وا  دوب ، اجنیا  مه  هناگراهچ  يافلخ  هناخ  دـمآ و 

. رگید ینابز  اب  دشاب  تسخن  هرظانم  نامه 
هب نانآ  متـس  زا  هداد  رارق  هیما  ینب  رانک  رد  ار  نانآ  اهراب  باتک  رـسارس  رد  و  ص 192 )  ) دیوگ یم  نایسابع  ضارقنا  زا  مه  ینخـس  يو 

تسین و دونشخ  مه  هیدیز  زا  ص 214 .)  ) تسا هدرک  دای  ۀیومالا » ۀیمیتلا و  ۀیـسابعلا و   » زا ییاج  يو  دیوگ . یم  نخـس  نایولع  ناماما و 
جورخ طرـش  هب  ار  تماما  نانآ  هک  نیا  دـهد . یم  رارق  داقتنا  دروم  دـنک ، یم  دای  نآ  زا  جورخ »  » ناونع هب  هک  ار  نانآ  هناـیارگمایق  شور 

. دیآ یم  دیدپ  فالتخا  نانآ  نیب  اعبط  دننک و  مایق  يولع  دص  کی  تسا  نکمم  زور  کی  اریز  تسین ، تسرد  وا  رظن  هب  دـنناد  یم  تباث 
. دش دهاوخ  لحنیال  لکشم  هک  رخآ  یلا  دوش و  یم  دربن  نانآ  نایم  تقو  نآ 

؟ دوبن ماما  نامز  نآ  ایآ  درکن ؟ جورخ  افلخ ، نامز  ع )  ) یلع ارچ  هوالع ، هب 
يارب ع )  ) نیسح ماما  تفگ : خساپ  رد  دیاب  تروص  نآ  رد  دومن  ادتقا  ودب  مه  دیز  درک و  جورخ  یلع  نب  نیـسح  دیوگب : یـسک  رگا  اما 

وا دـندناوخ و  ارف  رفاک  کی  تعاطا  هب  ار  وا  مدرم  دـش . رجنم  شلتق  هب  نیا  درک و  مایق  ترـضم  عفد  يارب  هکلب  درکن  مایق  تماـما  نتفرگ 
هک مه  مایق  زا  ع )  ) نیسح ماما  فده  هراب  رد  يو  لیلحت  نیا  تسا . هدوب  تعدب  تیصعم و  دیز ، جورخ  بیترت  نیدب  درک . عانتما 
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. تسا بلاج  دناد  یم  ترضم » عفد   » يارب ار  نآ 

طیارـش زا  ربص »  » يو رظن  هب  دندرکن . يوریپ  دیز  زا  تما  نارورـش  زج  دندرک و  يوریپ  ع )  ) رقاب ماما  زا  نیعبات  ياملع  تیرثکا  هوالع ، هب 
زا یکی  سپ  (. 195 - 193  ) درادـن ربص »  » دـنک یم  جورخ  هک  یـسک  درک . ربص  لاس   25 ع )  ) یلع ماـما  تهج  نیمه  هب  تسا و  تماـما 

. درادن دیز  هب  تبسن  يدعاسم  رظن  الصا  هک  دهد  یم  ناشن  يو  بیترت  نیدب  درادن . ار  تماما  طیارش 
راـنک ار  لاـتق  ع )  ) یلع ارچ  هک  تـسا  هدـش  حرطم  شـسرپ  نـیا  هـک  اـجنآ  تـسا ، هـتخادرپ  جورخ  ثـحب  هـب  مـه  يرگید  ياـج  رد  يو 

ع)  ) فسوی هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هزات  تشاذگ . دازآ  ار  دورمن  نوعرف و  اما  تسا  رتعاجـش  یلع  زا  ادخ  هک  تسا  نیا  خساپ  تشاذگ ؟
. درک یم  يرپس  ار  راگزور  نوعرف  هناخ  رد  هک  نامز  نآ  ع )  ) یسوم هب  ای  درک  ادتقا 

ع)  ) یلع هک  یطیارش  رد  اما  دوب . هیواعم  هک  نانچنآ  دشاب ، نایصعلا » رهاظ   » نمـشد هک  تسا  یتقو  هب  طوبرم  فیـس  هب  جورخ  هوالع ، هب 
هّمذ لها  رگم  دهد ؟ یم  ار  يرفاک  ره  نتشک  هزاجا  عرش  رگم  هوالع  هب  دوب . ناهنپ  دادترا  دندوب و  عرـش  مالـسا و  رهاظ  رب  نافلاخم  دوب ،

(. 329  ) درکن گنج  لجِعلا » ُةدَبَع   » لباقم رد  دوب ، ربمایپ  دزن  وا  هلزنم  هب  یلع  هک  مه  نوراه  تسین ؟ زیاج  ناشلتق  هک  دنتسین 
مه اجنیا  رد  هتخادرپ و  نآ  هب  شراثآ  زا  یخرب  رد  يو  هک  تسا  یبلاطم  دـننک ، یم  يداش  حرف و  راهظا  اروشاع  زور  نافلاخم  هک  نیا  اما 

نیرتهب هدرک ، يداـش  حرف و  راـهظا  اروشاـع  زور  رد  ناـفلاخم  اـما  دـسیون : یم  اروشاـع  زور  رد  ص )  ) لوسر هودـنا  نزح و  هب  هراـشا  اـب 
یتنـس یتح  دـنوش . یم  صقر  ندز و  فد  یهالم و  عاونا  لوغـشم  دـنهن و  یم  اـنح  ار  اـپ  تسد و  دنـشوپ و  یم  ار  دوخ  یگنر  ياهـسابل 

دـش و دـیزی  بیـصن  يزوریپ  تلود و  هک  فدـه  نآ  هب  يداش  يور  زا  دـنناوخ ، یم  ار  اـنحَتَف » اـنا   » هروس اروشاـع  زور  هک  دـنا  هتـشاذگ 
، تشاد روضح  دوب و  هدنز  البرک  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رگا  هک  تسین  يدیدرت  هک  یلاح  رد  دشکب . ار  باحصا  لوسر و  ترتع  تسناوت 

(. ص 227  ) دوب وا  ناروای  زا  نیسح و  رکشل  رد 
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هتفرگ ار  هدرم  غالا  کی  رس  اروشاع  بش  رد  يدایز  ياهرهش  رد  هک  دنکیم  دای  برغم  راید  زا  مه  باتک  نیمه  زا  يرگید  ياج  رد  يو 

ندز فد  هب  هدرک و  نشور  اهلعشم  بش  رد  دنوش و  یم  عمج  نآ  درگ  مه  مدرم  تسا . رـس ...  نیا  دنیوگ  یم  دننکیم و  هزین  رـس  ار  نآ 
هک تسا  ینیریـش  یعون  هسفطنم  ۀسفطنملا . انیمعطأ  ۀسوؤرملا  یتس  ای  دنیوگیم : دنتـسیایم و  ياهناخ  ره  رد  دـنوشیم و  لوغـشم  انغ  و 

ار ناشـسابل  نیرتـهب  دـندنب و  یم  اـنح  ار  ياـپ  تسد و  دـننکیم و  نیـسح  لـتق  هب  تتامـش  دـننکیم و  يداـش  دـنروخیم و  بـش  نآ  رد 
شتسار ص 375 .)  ) تسین یقیقح  ینس  دشابن ، یـضار  عضو  نیا  هب  هک  یـسک  دننک . نینچ  اه  یـسورع  دایعا و  رد  هک  نانچ  دنـشوپیم ،

ناینـس نایم  موسرم  يرما  اروشاع  رد  نتفرگ  نشج  لصا  دنچره  دـشاب . تسرد  لکـش ، نیا  رد  مک  تسد  رابخا  نیا  هک  دـیامن  یم  دـیعب 
. دراد لاس 673  ياروشاع  رد  اه  یناهفصا  نتفرگ  نشج  زا  یحرش  مه  تایاکح  ثیداحا و  رابخا ، رد  دامع  هدوب و 

ماش رد  تسا . هدروآ  دندرک ، شقن  يافیا  نیسح  ماما  هیلع  البرک  رد  هک  یلیابق  میرکت  میظعت و  هراب  رد  مه  یتفگش  لصف  رارـسا  رد  يو 
: دنامارتحا دروم  لیابق  نیا 

. تشاد شا  هزین  رب  ار  نیسح  ماما  رس  هک  یسک  نادنزرف  نانسلا  ونب 
. تشاذگ دیزی  شیپ  ار  نآ  داهن و  تشط  رد  ار  نیسح  رس  هک  ینیعل  دالوا  تشطلا  ونب 

نآ زا  يا  هقلح  دهد و  یم  رسپ  هب  ردپ  هتفرگ  ار  بسا  نآ  لعن  نانآ  دناود . البرک  رد  نیسح  ماما  دسج  رب  بسا  هک  یـسک  دالوا  لعنلاونب 
. داد رس  ریبکت  ماش ، هب  نیسح  رس  دورو  تقو  هک  دنتسه  یسک  دالوا  ّربکملا  ونب  دننک . یم  نازیوآ  هناخ  رد  هب  كّربت  نّمیت و  يارب  ار 

. درک رهش  دراو  نورح  جدزرف  باب  زا  ار  نیسح  رس  هک  دنتسه  یسک  دالوا  یجدزرفلا  ونب 
. دنزب یلع  نبا  نیسح  نادند  رب  ات  دروآ  دیزی  يارب  بیضق  هک  دنتسه  یسک  دالوا  بیضقلا  ونب 
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ص  ) دناوخ یم  ًانِیبُم » ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ   » هروس دیزی  يارب  تراشب  ناونع  هب  نیسح  ماما  ندش  هتشک  زور  رصع  هک  یسک  دالوا  حتفلا  ونب 

(. 378
ینس ار  نآ  هدنـسیون  اما  دنک  یم  لقن  هنیزلا  باتک  زا  دروم  دنچ  لاثم  يارب  دسانـش . یمن  ار  نافلؤم  زا  یخرب  ندوب  هعیـش  ینـس و  فلؤم 

هک نآ  تفگـش  تسا . یلیعامـسا  هعیـش  يزار و  نادـمح  نب  دـمحا  متاحوبا  باتک  نیا  فلؤم  هک  یلاـح  رد  ( 250 ص 219 ،  ) دـناد یم 
همه هک  نیا  هدرک و  دای  بئاس  نب  دمحم  زا  يرگید  ياج  رد  دنا . هتفاین  تسد  باتک  نیا  هب  دنا  هتـشون  یقرواپ  رد  مه  باتک  ناححـصم 

نب دمحم  هک  دیازفا  یم  سپس  بئاس . نب  دمحم  زج  تسا  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هراب  رد  ریهطت  هیآ  هک  دنرواب  نیا  رب  نارـسفم 
هیاسمه زا  درآ  ینوگ  کی  هک  دوب  نامه  هدرک  لقن  وا  زا  ار  ربخ  نیا  هک  مه  بشوح  نب  رهـش  تسا . هدوب  هرهـش  قالخا  داـسف  هب  بئاـس 

(. ص 241 ! ) دش ادیپ  شا  هناخ  رد  درآ  ینوگ  اما  هدرکن  نینچ  هک  دروخ  مسق  ءاضقلاراد  رد  دیدزد و  شا 
زور و بش و  تساهنآ . ترایز  هب  مدرم  هجوت  نیمه  شدالوا  یلع و  تامارک  زا  یکی  دـسیون : یم  مه  ع )  ) ناـماما روبق  تراـیز  هراـب  رد 

عامتجا اجنآ  رد  رتشیب  هکلب  رازه  دصیس  نیسح  یلع و  يارب  يراوگوس  مایا  رد  دنور . یم  نانآ  ترایز  هب  رفن  نارازه  ناتـسمزو  ناتـسبات 
قرـش رد  یناطلـس  چیه  هک  یتمظع  دننیب ، یم  ار  نانآ  رازم  تمظع  نایملاع  همه  دنراگن . یم  ناشترایز  فصو  رد  اهباتک  املع  دننک . یم 

نینچنیا دنوادخ  هک  نیا  تسا . روهـشم  نیا  دنبای و  یم  افـش  نانآ  ربق  رـس  اهـضیرم  زا  ياهدع  هک  درذـگ  یمن  هام  لاس و  درادـن . برغ  و 
(. 245  ) تسا نانآ  تماما  رب  لیلد  دوخ  هداعلا و  قراخ  يرما  هدرک  ریخست  نانآ  رازم  هب  نتفر  يارب  ار  اهبلق 

هک یلاح  رد  دـنراد . مامتها  تادابع  ضیارف و  هماقا  رد  ملـسم و  اـنز  بارـش و  زا  ناـشزیهرپ  نارگید ، اـب  ساـیق  رد  نایعیـش  يو ، رواـب  هب 
منیبیم و برغ  قرـش و  رد  ار  لاح  نیمه  منک  یم  هسیاـقم  ناـنآ  دادـجا  اـب  ار  مدادـجا  یتقو  نم  دـیازفا : یم  يو  دـناسکع . هب  ناـفلاخم 

. نانآ هب  نم  هن  دننک  ادتقا  نم  هب  دیاب  نانآ  هک  ممهفیم 
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(. ص 258  ) تسا نافلاخم  رد  بیاعم  بلاثم و  همه  و  بقانم ، بلاطم و  مامت  يواح  شنادنزرف  و  ع )  ) یلع ماما 

. دـنک یم  هسیاقم  ع )  ) ناربمایپ مولع  اب  ار  نآ  هدرک و  هراشا  اهنآ  فلتخم  تاهج  و  ع )  ) قداص ماما  یلع و  زا  ع )  ) تیب لـها  مولع  هب  يو 
هب هجوت  اـب  تسین . نآرق  فیرحت  ثحب  هب  باـتک  نیا  رد  يا  هراـشا  نیرتمک  هک  تسا  تفگـش  روطـس  نیا  هدنـسیون  يارب  ناـیم ، نیا  رد 
زا رودـب  الماک  ار  نآرق  يو  هک  تسا  راکـشآ  اما  دـشاب ، هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  يدـنت  شیارگ  وا  هک  تفر  یم  راـظتنا  يو ، ياـه  هاگدـید 

. دناد یم  فیرحت 
درمـش و یم  رب  کی  کی  ار  نایـسابع  هلـسلس  يو  تسا . یفنم  رایـسب  نادناخ  نیا  هب  تبـسن  وا  هاگن  هک  تشذـگ  سابع ، ینب  هراب  رد  اما 

رانک رازه  دص  کی  اب  دمآ و  كرت  هاپـس  زا  رازه  دصراهچ  اب  هارمه  هک  دناد  یم  ناخ  وکاله  دیعـس  مظعا  ناخ  تسد  هب  ار  نانآ  همتاخ 
رکبوبا ریما  دـیوگ : یم  دسانـش ) یمن  نآ  يارب  یتسرد  عبنم  ییوگ   ) تسا هدـش  هتفگ  ینعی  لیق »  » ریبعت اب  اـجنیا  رد  دز . هاگرکـشل  دادـغب 

خرک هب  زور  نامه  دنک . یم  نعل  هباحص  زا  یعمج  رب  یسک  هک  دینش  درک . یم  روبع  دادغب  خرک  هلحم  رد  یهاگ  حبص  مصعتـسم  دنزرف 
مادقا زا  وا  دیـسر . دوب  عیـشتم  هک  یمقلع  نب  دمحم  هفالخلاراد  ریزو  هب  ربخ  نیا  درک . ریـسا  ار  ناشیاههچب  درک و  ناشتراغ  درب و  شروی 
دهاوخ ار  رکـشل  ارما و  يو  هک  تشون  يو  دـنک . رـضاح  ار  دوخ  هاپـس  ات  تساوخ  وا  زا  تشون و  ناخ  هب  يا  همان  دـش و  تحاران  رکبوبا 

کلم تخادـنا و  ایرد  رد  تشک و  ملاع  لهچ  اب  ار  مصعتـسم  درک و  تکرح  زین  لداع  ناخ  درک . دـهاوخ  یهاتوک  اـهراک  رد  دـناسرت و 
ما هداد  ناشنکسم  قرش  رد  هک  مراد  يرکشل  نم  دومرف : يادخ  هک  تسه  هراب  نیا  رد  مه  یسدق  ینعی  يوامـس  ثیدح  تفرگ . ار  برع 

نانآ کمک  هب  هک  دنتـسه  نم  ناعاجـش  نانیا  درک . دنهاوخن  محر  ناگدـننک  هیرگ  هب  تسا و  نهآ  نوچ  ناشبلق  تسا و  كرت  ناشمان  و 
رد اجنآ  زا   ) تسا هدروآ   97 راربالا : ۀفحت  رد  ار  ربخ  نیا  رتشیب  لیـصفت  یکدنا  اب  فلؤم  (. 303 ص 302 -  ) مریگ یم  ماقتنا  منایصاع  زا 

(. 442 / 2 نینمؤملا : سلاجم 
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هیقت (، 357  ) رفک دالب  فیرعت  (، 351  ) بلاطوبا نامیا  هراب  رد  یثحب  هلمج  زا  تسا . هدـش  حرطم  باتک  ياج  ياج  رد  یبلاج  ياه  ثحب 
طوـل هک  دـنک  یم  دـیکأت  يو  اـج  نیا  رد  و ...  ( 368 ( ) ع  ) یلع ماـما  رتخد  اـب  رمع  جاودزا  ناتـساد  (، 365  ) ءایبنا ناردـپ  نامیا  (، 358)

اب دناوت  یم  یجاودزا  نینچ  نیربانب  دوب . هیعرـشلا » ماکحالل  ایعار   » مالـسا و رهاظ  رب  رمع  اجنیا ، رد  هک  یلاح  رد  داد  رافک  هب  ار  شرتخد 
. دشاب راگزاس  نآرق  ياهرایعم 

یم دای  نومأم  زا  سپـس  دراذگب . رانک  ار  ع )  ) یلع رب  نعل  تنـس  ات  درک  شالت  وا  هک  نیا  هتفای و  صاصتخا  زیزعلادبع  نب  رمع  هب  یلـصف 
يراک دیایب ؛ ربانم  رب  شمان  ات  تسین  راوازـس  هیواعم  تفگ  دننک . نعل  ار  هیواعم  ات  يداد  یم  روتـسد  رگا  هک  تفگ  وا  هب  یـسک  هک  دنک 

هک نیا  تسه و  يدـنوارلا  نبا  هب  مه  یتراـشا  (. 377  ) دـننک نعل  ار  وا  اههار  تالحم و  رازاـب و  هچوک و  رد  برع  فـالجا  هک  منک  یم 
مه يو  یشراگن  تایبدا  (. 394  ) تسا هدش  دقتعم  بلطملادبع  نب  سابع  تماما  هب  ندش  ناملـسم  تقو  هدـش و  ناملـسم  هدوب و  يدوهی 

تیاور افلخ  لئاضف  رد  هک  يرابخا  لـقن  زا  سپ  يو  دریگ . یم  دوخ  هب  یماوع  لکـش  هاـگ  اـما  تسا ، هناـملاع  ناور و  هک  لاـح  نیع  رد 
شدهاش « ) هبنذ ُهُدیهـش   » دنتایاور و لیبق  نیا  یعدـم  نانآ  هدـش و  تیاور  نانآ  دوخ  قیرط  زا  اهنت  رابخا ، نیا  هک  دـسیون  یم  تسا  هدـش 

دنا هداد  تبسن  نارگید  هب  هتفرگرب  ع )  ) یلع لئاضف  زا  هک  تسا  نیقفانم  تایرتفم  زا  اهنیا  هک  دسیون  یم  يدنت  اب  مه  دعب  و  تسا ) شبند 
(. 424 ص 423 - « ) بذاکلا مرُح  یف  رصم - مارها  نامَرَهلا  ۀیردنکسالا و  ةرانم  و  : » دیازفایم و 

هب ضارتعا و  هب  هک  دوب  ناملـس  یکی  دـندرک و  یهارمه  ع )  ) یلع ماما  اب  هفیقـس  زور  رد  هباحـص  زا  رفن  هدـفه  هک  دراد  هراشا  اهراب  يو 
هک هدش  هئارا  یتاحیضوت  اهراب  باتک  نیا  رد  یعیش  یضفار و  يانعم  هراب  رد  (. 432  ) يدربب هریم  قح  يدرکن و  يدرکب و  تفگ : یسراف 
هک نیا  رد  اما  دور  یم  تشهب  هب  باسح  نودب  یعیـش  هک  تسین  دـیدرت  دـسیون : یم  يو  تسا .  457 تاحفـص 454 - نآ  دراوم  زا  یکی 

(. 459  ) تسا لمأت  ياج  دور ، تشهب  هب  نینچ  ع )  ) تیب لها  رادتسود 
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ي

: تفگ يو  هب  دـمحا  درک و  تیاور  ع )  ) یلع ماـما  تلیـضف  رد  يربخ  لـبنح  نب  دـمحا  يارب  یـسک  هک  تسا  نیا  مه  بلاـج  تیاور  ك 
رب لیلد  ربخ  نیا  (. 468  ) ینک تیاور  یمق  يارب  ار  ثیدح  نیا  ادابم  هک  دنگوس  ادخ  هب  وت  ایّمق ، ثیدحلا  اذهب  ثدحت  نأ  هللا  کتدـشان 

دراد ع )  ) رفعج نب  یسوم  اب  لبنح  نب  دمحا  دروخرب  زا  یتفگش  ربخ  دراد . موس  نرق  لوا  همین  رد  وا  راگزور  رد  عیشت  هب  اه  یمق  ترهش 
هک تسا  یناتـسرهش  لحن  للم و  باتک  صیخلت  باـتک  نیا  ریخا  شخب  (. 482  ) دشاب تسرد  دـیابن  ینامز  ظاحل  هب  دـسر  یم  رظن  هب  هک 

هراب رد  هچنآ  دـننام  تسا  یعیدـب  تاکن  يواح  هاگ  بلاطم  نیا  تسا . هدـمآ  رگید  عبانم  زا  اعبط  قرف  زا  یخرب  هراب  رد  یبلاـطم  هاـگهگ 
ار نآ  دنا  هدرک  باختنا  هللايارب  نایـسراف  هک  تسا  یمان  هک  ادـخ »  » يانعم هراب  رد  ییاج  رد  (. 490 - 487  ) تسا هدمآ  هیریـصن  ای  هیعبس 

[: تسا یسودرف  زا  هک   ] دروآ یم  یسراف  هب  مه  يرعش  تسین . وا  دوخ  زج  وا  ینعی  دنادرگ ، یم  رب  وا » دوخ   » هب
(. 508  ) ییوت یتسه  هچره  يا  هچ  منادن  ییوت  یتسپ  يدنلب و  ار  ناهج 

(. 514  ) ۀیمامالا ۀعیشلا  نم  بغارلا  و  تسا : هجوت  بلاج  دناوخ  یم  یماما  هعیش  ار  یناهفصا  بغار  احیرص  هک  هتکن  نیا 
. دسر یم  مامتا  هب  رد ص 521  باتک 

: مینک رورم  هدروآ  نمؤم »  » کی زا   157 راربالا : ۀفحت  رد  هک  ار  یتیب  ود  کی  تسین  دب  هتفگشیپ ، یسراف  رعش  تبسانم  هب 
رارش میحج و  يازس  جراوخراک  هچ  خزود  هب  ار  یلع  بحم 
رارق خزود  هب  درادن  یعیش  هکرازه  دص  ام  هب  هدیسر  تیاور 

تایاکح ثیداحا و  رابخا و  باتک  هراب  رد 

باتک مان  فلا :

بقانم لماک و  دوخ  یلصا  راثآ  همادا  رد  دیآ ، یم  تسد  هب  نآ  نورد  زا  هچنآ  ساسا  رب  تسا و  يربط  دامع  زا  یلقتسم  رثا  رضاح  باتک 
نامه اب  نیرهاطلا و 
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. تسا هدش  هتشون  ینیوج  دمحم  نیدلا  ءاهب  مان  هب  ناهفصا و  رهش  رد  صوصخ  هب  عیشت  جیورت  ینعی  فده 

؟ تسیچ باتک  نیا  یلصا  مان  هک  نآ  تسخن  تسا . حرطم  شسرپ  نیدنچ  باتک  نیا  هراب  رد 
هدمآ نتم  حیـضوت  رتشیب  فلؤم  سپـس  مجرتم و  هیحان  زا  هکلب  تسا . هدماین  نآ  نتم  همدقم و  رد  باتک  نیا  يارب  یمان  چـیه  فسالا  عم 
هنومن يارب  تفگ . نخـس  ناوتب  راوشد  میرادـن ، رایتخا  رد  نونکا  هک  تسوا  ياـهباتک  زا  کـی  مادـک  باـتک  نیا  هک  هراـب  نیا  رد  تسا .

. دوب دهاوخ  لیلد  نودب  لامتحا  کی  اهنت  هک  نآ  هیبش  يزیچ  ای  تماما  رد  تیافک  باتک 
دیوگ یم  يدنفا  تسا . هدمآرد  یـسراف  هب  مهن  نرق  نایم  رد  دـید ، میهاوخ  هک  هنوگ  نامه  هدوب و  هتـشون  یبرع  هب  ار  باتک  نیا  فلؤم ،

نآ اب  ات  هدوبن  يو  دزن  همامالا  رارـسا  هخـسن  نامز  نآ  تسا . هدـید  لیبدرا  هنازخ  رد  یبرع  هب  ار  تماـما  هراـب  رد  یباـتک  زا  يا  هخـسن  هک 
دناوت یم  دشاب ، هدوبن  همامالا  رارـسا  رثا  نآ  اعقاو  رگا  تسا . همامالا  رارـسا  هب  هیبش  هلاسر  نیا  هک  دیوگ  یم  لیلد  نیمه  هب  دـنک ، هسیاقم 

یم یمان  هچ  اما  درب . یمن  نآ  زا  یمان  اجنآ  رد  مه  وا  هدوبن ، باتک  مان  نتم  لخاد  هک  نآ  لیلد  هب  صوصخ  هب  دشاب . رضاح  باتک  نیمه 
؟ داد نآ  هب  ناوت 

یم ابیرقت  تسا . هدـشن  دای  چـیه  وا  لاح  حرـش  رد  ناونع  نیا  زا  تسا . نییبلاطلا  بقانم  تسا ، هدـش  هتـشون  لوا  هحفـص  يـالاب  هک  یماـن 
هب ار  یناونع  نینچ  دوخ  زا  هدـناوخ و  هدوب  ع )  ) تیب لها  لئاضف  رد  یتایاور  هک  ار  باتک  تسخن  تاحفـص  یـسک  هک  مینک  نیقی  میناوت 

. تسا هداد  باتک  نیا 
فرـص ناونع  نیا  تسا . تماما  رد  هلاسر  هدـش  هداد  باتک  نیا  هب  مق : مظعا  دجـسم  هناخباتک  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  رد  هک  یناونع 

. تسین بسانتم  نادنچ  دنک ، یمن  ثحب  تماما  رد  مه  میقتسم  نوچ  هلاسر »  » هن تسا  باتک  رثا  نیا  هک  نآ  زا  رظن 
راک هب  رضاح  باتک  هراب  رد  مجرتم  هک  یفاصوا  نایم  زا  دشاب  رارق  رگا  اما 
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. مینک باختنا  مان  ناونع  هب  تسا ، باتک  رب  مجرتم  همدقم  زا  هک  ار  لیذ  ترابع  زا  یشخب  میناوت  یم  مینک ، باختنا  یمان  تسا  هدرب 

رب دـنناشیا  رکنم  هک  نارگیدو  دـنّقح ، رب  ناشیا  هک  نآ  و  لوتب ، دالوا  بقانم  لوسر و  تیب  لها  تلیـضفرد  تایاکح  ثیداـحا و  راـبخا و 
. هتفر نادناخ  نیا  رب  هک  يروج  یملظ و  و  لطاب ،

هدافتسا نآ  زا  رضاح  لاح  رد  ناوت  یم  هدوب و  يو  ياهباتک  زا  یکی  مان  اقیقد  هک  تماما  رد  تیافک  یکی  تسا . بسانم  مان  ود  اج  نیا  ات 
: دوب دهاوخ  نینچ  هک  مینک  باختنا  ار  یناونع  فصو  نآ  نایم  زا  میهد  یم  حـیجرت  هتفگ . شیپ  ِفصو  زا  یناونع  باختنا  يرگید  درک .

. لوتب دالوا  بقانم  لوسر و  تیب  لها  لئاضف  رد  تایاکح  ثیداحا و  رابخا و 

فیلأت نامز  ب :

دالب مکاح  نانچمه  دـمحم  نیدـلاءاهب  هک  ینامز  دـشاب ، هدـش  فیلأت  ناهفـصا  رد  فلؤم  دـمآ  تفر و  ای  تماقا  مایا  رد  دـیاب  باتک  نیا 
یـسک دنچره  و  تسا ، دوجوم  هدـمآ  نیرهاطلا  بقانم  رد  هچنآ  سایق  هب  شردـپ  يو و  مان  ياج  همدـقم  رد  اریز  تسا . هدوب  مجع  قارع 

هدش وحم  هچنآ  ياج  هب  ام  ساسا  نیمه  رب  تسا . دوهـشم  لماک  روط  هب  بلطم  نیا  هقردـب ، ياعد  باقلا و  زا  اما  تسا  هدومن  وحم  ار  نآ 
. میدوزفا هشورک  رد  ار  ناویدلا  بحاص  نب  دمحم  نیدلاءاهب  مان  تسا ،

هوالع هب  (. 81 ص :  ) تسا هدـید  ار  يا  هرظنم  هچ  ناهفـصا  رد  يو  لاس  نآ  ياروشاع  رد  هک  نیا  هدـش و  دای  لاس 673  زا  هلاسر  نیا  رد 
هدرک دای  مه  باتک  نآ  زا  رـضاح  باتک  همدقم  رد  اریز  دشاب . هدـش  هتـشون  تسا  لماک  فیلأت  لاس  هک  مه  لاس 675  زا  شیپ  دیاب  یمن 

ياهلاس 678 675 هنایم  دیاب  رثا  نیا  هتشذگرد ، لاس 678  مه  يو  هدمآ و  همدقم  رد  دمحم  نیدـلاءاهب  مان  هک  نآ  لیلد  هب  نیربانب  تسا .
. دشاب هدش  فیلأت 
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باتک رب  يرورم  ج :

ماجنا هب  دـقتعم » صلخم  ناتـسود   » تساوخرد رطاخ  هب  ار  نآ  هداد و  تسد  هب  نآ  همجرت  تلع  هراب  رد  یحرـش  مجرتم  باتک ، زاـغآ  رد 
میهاوخ دناهدوب ، ناشاک  مق و  نکاسو  هتسجرب ، مانب و  ینادناخ  زا  هک  ار  مجرتم  نیا  لاح  حرـش  باتک  رب  رورم  زا  سپ  ام  تسا . هدناسر 

نآ زا  ار  ماوع   » ات دوش  یم  ببـس  رما  نیا  هک  تسا  هدـش  ناونع  هدوب و  یبرع  هب  باـتک  هک  دـهد  یم  حیـضوت  همدـقم  نیا  رد  يو  دروآ .
. دروآرد یسراف  هب  ار  نآ  یبرع ، نتم  ظفح  نیع  رد  ات  تسا  هداهن  نآ  رب  ار  انب  نیربانب  هن » یظح  نآ  زا  ار  مجع  لها  و  هن ، هدیاف 

نید و نامأوت  دوجو  هتفر  ناریما  ناهاش و  دوجو  تیمها  غارـس  هب  سپـس  هدـش و  زاـغآ  دـنوادخ  شیاتـس  زا  دوهعم ، قبط  فلؤم  همدـقم 
هک دنک  یم  دیکأت  يو  دـهد . یم  رارق  هجوت  دروم  كولم ، ارما و  میرح  فنک و  رد  مه  نآ  تعدـب  كرت  تنـس و  يایحا  يارب  ار  تلود 

نیا يو  دـش  هچ  هک  نیا  اما  تسا .» هدوب  يریزو  ای  یناطلـس  اب  یکلَم  هلیـسو  تّوق و   » اـب لوطم ، اـی  رـصتخم  یباـتک  ره  ناـمز ، هشیمه  رد 
شوختسد يو ، راید  نامز ، نآ  هدوب و  یناردنزام  لصا  رد  فلؤم  هک  تسا  نانچ  ناتساد  تشون  ینیوج  دمحم  نیدلاءاهب  يارب  ار  باتک 

هدرک باختنا  یگدـنز  يارب  ار  لابج  هقطنم  لیلد ، ود  هب  يو  تسا . هدوب  تاراغ » برح و  رـسا و  لـتق و  مطـالت  تاـمحز و   » تاـبالقنا و
نما و رد  قارع  لها   » هک دـنا  هداد  ربخ  وا  هب  دراو » رداص و   » هدرک و وج  سرپ و  هطقن  نیرت  نما  هراب  رد  نامدرم  زا  هک  نآ  تسخن  تسا .
هک دیوش  مق  یهار  هنتف ، ندش  ریگارف  تقو  رد  هک  تسا  هدش  هیـصوت  نآ  رد  هک  هدروآ  ار  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  هوالع ، هب  دناناما .»

. تسین یهار  نآ  هب  ار  هنتف 
تاطـسوتم و تـالوطم و  دـنچ   » دراـگنب و عیـشت  بهذـم  زا  عاـفد  رد  يراـثآ  تسناوـت  هقطنم ، نیا  تـینما  زا  هدافتـسا  اـب  تـقو ، نـیا  رد 

ترتع توادع  نیافد  زاربا  نیاغض و  راهظا   » دنتـسشنن و راکیب  مه  نارگید  ربارب ، رد  ص 7 .) . ) دنک عمج » یسراف  یبرع و  هب  تارـصتخم 
هد و نامرف  نارق  بحاص  تخبناوج  ناوج  تلود   » تیامح دروم  تسناوت  وا  لباقم  رد  اما  دندرک .» مالسلا  مهیلع  لوسر 
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هخـسن رد  تسا . هدروآ  باقلا  يو  يارب  هحفـص  مین  زا  شیب  يو  دریگ . رارق  ینیوج  دمحمنیدلاءاهب  نیمه  ینعی  نامزو » نیمز  شخباطع 

یمن یقاب  يدـیدرت  چـیه  هدـمآ ، ییاهب  لماک  رد  هچنآ  اب  نتم  نیا  هسیاقم  میتفگ ، رگید  ياج  رد  هک  نانچ  اما  تسا  دیفـس  مسا  ياج  اـم 
هدرک نانآ  هقردـب  ناوارف  ياهاعد  هدرک و  دای  ود  ره  زا  اجنیا  رد  هک  تسا  نیدـلا  سمـش  رـسپ  ینیوج  دـمحم  نامه  دوصقم  هک  دراذـگ 

. تسا
تفگـش فرگـش و  تردـق  مه  يوایند  تلود  ینید . تلود  يرگید  يواـیند و  تلود  لوا  دـنک  یم  داـی  وا  تلود  ود  زا  اـجنیا  رد  داـمع 

زا عقاو  رد  تلود ، نیا  اما  ددرگ .» یم  لامک  اب  لالج  طاسب  نیا  رد  نیمز  ناریا  راک  ریدقت  مجع و  برع و  کلم  ریبدت  زورما   » هک تسوا 
اب  » ناوج نیا  تسا . یـضترم » یفطـصم و  نادـناخ  زا  اـبع  لآ  تبحم  یقثولا و  ةورعلاـب  کـسمت   » شـساسا هک  تسا  ینید  تلود  تکرب 

کلم و ياقبا  ببـس   » تسا نیمه  تسرد  تسا و  هنامز » يالـضف  هنیدم و  ياملع  لاوحا  ربختـسم  امیاد  ماوعا ، مایا و  تلق  نس و  تثادح 
لماک باتک  ذغاک و  تصش  نیرهاطلا  بقانم   » هک دیوگ  یم  دوخ  هتـشاگن و  يراثآ  هدش  داجیا  ياضف  رد  يربط  دامع  ص 9 .) «. ) تلود
رابخا بتک  هک  تسا  لاس  هد  برق  هنیمک  هدنب   » هک دنک  یم  دیکأت  اج  نیمه  رد  تسا . هدرک  فینـصت » نآ  لاثما  ییاهب و  جـهنم  باتک  و 

یپ رد  هرـسکی  هدوب ، لوغـشم  هدوب  موسرم  نامز  نآ  هک  مه  هرظانم  هفرح  هب  هوـالع  هب  دـنک » یم  هعلاـطم  ار  فلاؤم  فلاـخم و  ریـسافت  و 
يدـهج یقارغتـسا و   » نآ رد  هک  تسا  باتک  نیمه  تاعلاطم  نآ  جـیاتن  زا  یکی  نونکا  تسا . هدوب  نارگید  لاطبا  تیب و  لها  قح  تابثا 

« بیارغ دباوا  زا  هن  تسا  رابخا  ریهاشم  زا  دمآ ، بوتکم  هک  يرثا  يربخ و  ره  ات  باتک  نیا  دـئاوف  دـعاوق  دـیهمت  فیلأت و  رد  تفرب  مامت 
يدایز بتک  مان  هک  تسور  نیا  زا  تسا . هدرک  رکذ  ار  عبنم  اما  هدرواین  ار  ثیدح  دنـس  هک  دـیوگ  یم  يو  ص 10 .)  ) دنک عمج  نآ  رد 

. میا هدرک  دای  اهنآ  زا  يربط  دامع  عبانم  یفرعم  نمض  ام  هک  هدمآ  رثا  نیا  رد 
. تسا هدش  بیکرت  یلصا  شخب  کی  هحفص 35 و  ات  لصفم  یملع  همدقم  کی  یترابع  هب  ای  شخب  ود  زا  باتک  تفگ  دیاب  یلک  روط  هب 

همدقم ای  شخب 
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تیب لها  یلع و  ماـما  لـئاضف  رد  ثیدـح  تسیب  لـماش  دراد  ار  باـتک  لـصا  هب  تبـسن  یمدـقم  هبنج  رتشیب  هدوب و  رتکچوک  هک  تسخن 

یبتجملا باتک  زا  ثیداحا  نیا  زا  دروم  هدزون  نآ . هراب  رد  یحرـش  انایحا  همجرت و  اب  ثیدـح  یبرع  نتم  تسا . نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع 
یبتجم باتک  دوشیم . دای  مه  يرگید  عبانم  یضعب ، لیذ  هتبلا  و  ص 29 )  ) تسا بهذم  یعفاش  یناهفصا  یناحلاص  دمحم  نب  دومحم  رثا 

ع)  ) تیب لها  لئاضف  رد  مه  يراعـشا  دروم  دـنچ  رد  نآ ، زا  ثیداـحا  لـقن  رب  نوزفا  وا  تسا و  باـتک  نیا  رد  يو  یلـصا  عباـنم  زا  یکی 
(. ص 27  ) دنک یم  تیاور 

ثیدح يارب  هک  یحرش  نمض  يو  دنراگتسر . یماما  نایعیـش  هک  دناد  یم  باب  نیا  رد  هدراو  ثیداحا  رابخا و  ار  لصف  نیا  ناونع  يربط 
هب نایعیش و  اب  دیزی  هیواعم و  راتفر  نآ  زا  دعب  هفیقس و  زا  هدومن  هراشا  هدرک  لمحت  خیرات  لوط  رد  هعیش  هک  ییاهتبیصم  هب  هتـشون ، مشش 

ینب زا  سپس  هتفگ و  نخس  دندرک » یم  لوسر  نادناخ  تنعل  دنتشک و  یم  ار  هعیش  برغ ، قرش و  رد  لاس  داتشه   » هک هیما  ینب  یلک  روط 
(. ص 17 «. ) دنتفرگ یم  راوید  رد  هدنز  ار  تیب  لها  تاداس  دنتشک و  رهز  هب  ار  ماما  تشه   » هک سابع 

تیب لها  لئاضف  تایاور  تنـس ، لها  ذخآم  زا  هدافتـسا  اب  ات  هتـشاد  شالت  دوخ ، خـیرات  راودا  رتشیب  رد  هعیـش ، نافلؤم  رگید  ناسب  يربط 
، ءادعألا هب  تدهـش  ام  لضفلا  زا  تسا  یقادصم  تنـس  لها  بتک  رد  تیاور  نیا  دوجو  ناملاع ، نیا  هاگدید  زا  دنک . يروآ  درگ  ار  (ع )

نیا عماج  هنیمک  هدـنب   » هک دـنک  یم  دـیکأت  زاب  اجنیا  رد  يو  دوش . یم  رتراوتـسا  شداقتعا  نامیا و  اهنآ  ندـید  اـب  هعیـش  کـی  نیرباـنب  و 
بتک رد  لئاضف ، تایاور  یمامت  يو ، رظن  هب  دـنکیم .» تنـس  لها  ریـسافت  راـبخا و  بتک  هعلاـطم  هک  تسا  لاـس  هد  برق  زورما  باـتک ،

. تسا هدنکارپ  هک  نآ  زج  تسه ، ناینس 
شخب نیا  دشک . یم  ازارد  هب  هحفص 252  ینعی  نایاپ  ات  دوش و  یم  زاغآ  هحفص 35  زا  باتک  یلـصا  شخب  یترابع  هب  ای  مود  شخب  اما 

دراو هباحص  افلخ و  لئاضف  هراب  رد  تنس  لها  ذخآم  رد  هک  تسا  ثیدح  دقن 23  لماش  یلوصا ، روط  هب 
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زا ات  تسا  نآ  رب  يربط  دوش ، یم  لقن  افلخ  ای  هباحـص  يارب  تلیـضف  کی  یتقو  تسا . یثیدـح  هیواز  زا  عونتم و  اهدـقن  نیا  تسا . هدـش 
اب هسیاقم  رد  ار  تلیـضف  نآ  تیمها  ایناث  دنک و  یم  دقن  یثیدـح  یخیرات و  لیالد  اب  ار  ثیدـح  لصا  الوا  دـنک . دـقن  ار  نآ  تهج  دـنچ 

ناشن رب  ینتبم  مه  زاب  دـقن  رد  يو  شالت  نیرت  شیب  یترابع ، هب  دـشک . یم  شلاچ  هب  دجنـس و  یم  تیب  لـها  ریاـس  یلع و  ماـما  لـئاضف 
. تسا تنس  لها  ذخآم  زا  هدافتسا  اب  مه  نآ  ع )  ) تیب لها  لئاضف  نداد 

. دروآ میهاوخ  همدقم ) نیمه  مود  شخب   ) يربط دامع  هناخباتک  شخب  رد  باتک ، نیا  رد  ار  يو  عبانم  تسرهف  ام  تسا ؟ مادک  ذخآم  نیا 
ناثدحم نیا  تسا . هدوب  ناهفصا  ینس  ناثدحم  هژیو  هک  تسا  هدرب  هرهب  يراثآ  زا  ناهفصا ، رد  يو  هک  مینک  هراشا  دیاب  یلک  روط  هب  اما 

دامع هدافتـسا  دروم  اهدـعب  هک  دنتـشون  يراثآ  دـندروآ و  يور  تیب  لها  لئاضف  ثیداحا  لـقن  هب  ننـست ، نیع  رد  مشـش  مجنپ و  نرق  رد 
، برآـملا یهتنم  یبتجملا ، نآ  رب  هوـالع  تسا . هیودرم  نب  رکبوبا  بقاـنم  باـتک  رثا  نیرت  مهم  دـیاش  تفرگ . رارق  رهـش  نیمه  رد  يربط 

. تسا رامش  نآ  زا  یناهفصا  میعنوبا  راثآ  زا  یخرب  زین  فلاوملا و  ۀحار  لوصفلا و  تکن 
، رگید راثآ  يراخب و  نوچ  یعبانم  زا  هدافتـسا  اب  يو  تسا . موجنلاک  یباحـصأ  ثیدح  تسا ، هتفرگ  رارق  دقن  دروم  هک  یثیداحا  زا  یکی 

هدرک اهنآ  اب  گنج  هراب  رد  هدمآ  دیدپ  ياهرظن  فالتخا  نیدترم و  اب  رکبوبا  هزرابم  و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  دادـترا  نایرج  هب  هراشا 
کی مادـک  زا  دـیاب  رگید  ترابع  هب  درک . يوریپ  نانآ  زا  ناوت  یم  تافالتخا ، نیا  دوجو  اـب  روطچ  هک  دـنک  یم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  و 

رد دیلو  نبدلاخ  تسد  هب  هک  هدابع  نب  دعس  نایم  فالتخا  ص 45 .) ( ؟ دشاب يدتهم  یکی  ره  هب  يدتقم  هک  دیاش  هنوگچ  « ؟ درک يوریپ 
تسه یحیحص  تایاور  هک  هوالع  هب  درک . يوریپ  هباحص  همه  زا  ناوت  یمن  هک  تسا  نآ  رگناشن  زاب  تفالخ ، هاگتسد  اب  دش ، هتشک  ماش 

يو نآ  دقن  زاغآ  رد  هدش و  دقن  یباحـصأ  اّوبـستال  ثیدح  مه  نآ  زا  شیپ  دنتـسه . ضرألا » لهأ  نامأ   » ربمایپ ترتع  هک  دراد  دیکأت  هک 
نب دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  باتک  نیا  عماج  فّنصم و  دیوگ : یم 
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نیا زامن ، گناب  زا  شیپ  ینعی  ناذالا ، لبق  ضئارف  ءادا  تین  هب  هلبق  هب  هجوت  زا  دعب  تسا  ارم  هک  يداروا  هلمج  زا  هک  دیوگ  يربطلا  نسح 

(. ص 35  ) نامیالاب انوُقَبَس  نیّذلا  انناوخال  انل و  رفغا  اّنبر  تساعد :
هک تیاور  نیا  هلمج  زا  دنتسه  تسد  نیمه  زا  مه  رگید  تایاور 

. یلع مث  نامثع ، مث  رمع ، مث  رکبوبأ  يدعب  هللا  قلخ  ریخ 
یتّما عمتجتال  تیاور  ص 62 .)  ) دـناد یم  رکبوبا  نامیا  زا  شیب  ربارب  هس  ار  رمع  نامیا  هک  دروآیم  ار  یـضراعم  تایاور  خـساپ  رد  يو 
ثیدح نیا  زین  و  دریذـپ . یمن  نآ  زج  نامثع و  لتق  رد  مدرم  عامجا  صوصخ  هب  هباحـص  نایم  تافالتخا  هب  هجوت  اب  مه  ار  ۀلالـضلا  یلع 

مه نانیا  هک  تسین  راگزاس  رامع  ندز  کتک  رذوبا و  دـیعبت  تیب و  لها  اب  تشز  ياهدروخرب  مه  نآ  اب  دنتـسه ، تما  راـیخ  هباحـص  هک 
هک يدِزبَن  نادـنچ  ار  رـسای  راّمع  و  هذـبر ، اب  يدـناِربَن  رهـش  زا  ار  يرافغ  رذوبا  نامثع ، يدوب ، حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا  دـندوب . هباـحص 

رجاهم و و  درمب ، هتفه  نآ  رد  يو  هک  يدزبَن  نادنچ  ار  دوعـسم  هّللادبع  و  دـش ، توف  يو  زا  ماش  رگید و  نیـشیپ و  زامن  ات  دیـسر  شـشغ 
«. نامثع لتق  هب  يدندشن  عمج  راصنا 

نانآ زا  يرامـش  طـسوت  يراـگزور  هچرگ  تسین  تنـس  لـها  ياـنتعا  دروم  نادـنچ  هدرک ، دـقن  يو  هک  یثیداـحا  زا  یخرب  تسا  ینتفگ 
. تسا هدش  لقن  رتمک  هک  تسا  ۀشئاع »...  نع  مکنید  ثلث  اوذخ   » تیاور نآ  هنومن  تسا . هدشیم  تیاور 

یلع نب  نسح  باتک ، نیا  فّنـصم  . » دنک یم  لقن  لاس  نآ  ياروشاع  زور  زا  يا  هرطاخ  هدوب  ناهفـصا  رد  لاس 673  رد  هک  يربط  دامع 
رشع رد  داتفا  روضح  قاّفتا  ناهفصا  رهش  رد  [ 673  ] ۀئآمتس نیعبس و  ثلث و  هنس  رد  هک ، دیوگ  یناردنزاملا  يربّطلا  نسحلا  نب  دّمحم  نب 
هناش هب  شیر  رـس و  هدیـشوپ ، یتمیق  ون و  ياهسابل  هک  مدید  ار  رهـش  نآ  ياحلـص  ارقف و  املع و  یعمج  لاوز . تقو  هب  مهد  زور  مّرحم 

. دـنور یـسورع  هب  هک  یعمج  تروص  هب  کحاضم  رتخبت و  لالد و  هب  هتفرگ  اـنح  رد  اـهياپ  اـهتسد و  و  هدرک ، مشچرد  همرـس  هدرک ،
، داتفا نم  رب  ناشیا  رظن  تفص  نادب  نوچ  دندیرپیم . یمّرخ  حرف و  برط و  زا  دندیمارخیم و 
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چیه مشچ  همرـس  سورع و  ياهسابل  هب  اّما  دـندرکیم ، یفخم  ناـهنپ و  نم  زا  ياـپ  تسد و  باـضخ  دـندش و  راـسکاخ  لـجخ و  هلمج 

. ندرک دنتسناوتن 
. حرف تینهت و  تسا و  یـسورع  ار  ناشیا  متام ، تسا و  تیزعت  ار  لوسر  هک  يزور  ترتع . رد  تّوبن  طاـسب  ظـفح  یناملـسم و  تسا  نیا 

ناور زا  و  يدوب ، ایح  يراصن - دوهی و  باتک - لها  زا  هک  یتسیاب  يراب  تسین ، ایح  مییوا  تیب  لـها  لوسر و  هعیـش  هک  اـم  زا  رگا  بجع 
(. 82 ص 81 - « ) يدوب ایح  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  یضترم و  یفطصم و  كاپ 

نآ رب  وا  هداد و  دمحم  نیدلاءاهب  هب  ار  نیرهاطلا  بقانم  باتک  هک  تسا  ینامز  نآ  دنک و  یم  لقن  لاس 673  زا  مه  رگید  يا  هرطاخ  يو 
ود ره  يارب  یتقو  دـهدب ؛ هدوب  ناشیا » اب  باوصتـسا  کلم و  رثکا  رادـم   » دـنا و هدوب  شرابرد  رد  هک  فلاخم  ملاـع  ود  هب  ار  نآ  اـت  هدوب 

: لماک رد  ار  تیاکح  نیمه  دیرگنب  ص 188 و   ) تسا هدش  عفر  يو  رس  زا  يرطخ  هک  تسا  نآ  رب  هدنسیون  هدمآ و  دب  هتفرگ ، هراختـسا 
(. 122 / 1

ناردنزام تیالو  رد   » هک دنک  یم  ناردنزام  رد  لثملا  برض  نیا  هب  هراشا  تبـسانم  هب  و  ثرون » ءایبنالا ال  رـشاعم  انا   » ثیدح دقن  رد  يو 
نیا دقن  هب  لصفم  روط  هب  سپس  ص 82 .) « ) درآ تسد  هب  نآ  ردق  هب  یهاچ  لوا  ندیدزد  دـهاوخ  هرانم  هک  ره  هک  دـنیوگ  هاوفا  هب  هماع 

. دنیشن یم  ثیدح 
اهیلع ارهز  همطاف  ثرا  ثحب  دـننام  دوش  یم  لصفم  هاگ  دراد و  ثیداـحا  دـقن  رد  هک  یثحاـبم  يـالبال  رد  هاـگهگ  باـتک ، مود  همین  رد 

هب هک  اه  لاکن  زا  یضعب  رکذ  رد  تسا : ناونع  نیا  اب  اه  هیبنت  زا  یکی  هلمج  زا  دوش . یم  هدروآ  هیبنت  ناونع  تحت  یلقتسم  بلاطم  مالسلا 
اب یـسابع  روصنم  دروخرب  زا  لـصفم  یتیاـکح  هلمج  زا  هیبـنت  نیا  رد  ص 104 .)  ) همایقلا موی  لبق  اـیند  رد  هدـمآ  دورف  تیب  لـها  يادـعا 

اهیلع ارهز  همطاف  تبقنم  رد  رگید  هیبنت  و  دوش . یم  لـقن  نآ  نمـض  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لـئاضف  زا  يرامـش  هک  دراد  شمعا  ناـمیلس 
(. ص 118  ) مالسلا

هک هتفرگ  هرهب  مه  ناخروم  زا  یخرب  زا  يو  دش ، هراشا  هک  ثیدح  بتک  ياهنم 
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راثآ مه  رثا و  نیا  رد  مه  لاح ، نیا  اـب  تسا و  ناوارف  يو  هرهب  مود ، دروم  رد  صوصخ  هب  تسا . یفوک  مثعا  نبا  يدـقاو و  هلمج  نآ  زا 
دید زا  یبصان  ص 250 ) . ) دـنک یم  دای  یجراخ » یبصان  ینامثع   » ریبعت اب  يدـقاو  زا  يو  دـنک . یم  دای  یبصان  ناونع  هب  ناـنیا  زا  رگید ،
اما هدوب  يو  رایتخا  رد  مه  يراثآ  هک  تسا  راکشآ  دنـشاب . هتـشاد  یـصاخ  یگژیو  مثعا  نبا  ای  يدقاو  هک  نآ  هن  تسا  نافلاخم  هماع  يو 

لها زا  يو  هک  دیوگ  یم  هدنسیون  هراب  رد  دنک و  یم  هراشا  هعدبلا  باتک  هب  هلمج  زا  تسا . هتخانـش  یمن  یتسرد  هب  ار  اهنآ  ناگدنـسیون 
مـساقلاوبا زا  هثاغتـسالا  باتک  شدوصقم  اسب  هتفرگ ، تروص  لقن  هب  هجوت  اـب  تساـطخرب و  يو  هدـعاقلا  یلع  ص 173 .)  ) دوب ناهفـصا 

. تسا یفوک 
، یثیدـح ظاحل  هب  دـیدرت  نودـب  اما  دراد ، يرتمک  یخیرات  تاعالطا  ییاهب ، لماک  اب  هسیاقم  رد  هک  نآ  مغر  هب  رـضاح ، نتم  يور  ره  هب 
هک دوش  یم  تفاـی  نآ  رد  یثیداـحا  تسین ، سرتسد  رد  هزورما  هک  یثیدـح  ناوارف  عباـنم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  اریز  تسا ، دـنمجرا  يرثا 
هک دراد  ییاهتوافت  تارابع ، ظاحل  هب  تسه ، هک  مه  اه  نامه  یتح  دشن . تفای  نآ  زا  یناشن  يا  هنایار  دوجوم  ياه  همانرب  رد  مک  تسد 

. دوب دهاوخ  دنمدوس  نف ، لها  يارب 

باتک مجرتم  نادناخ  ای  ناحتف 

نآ رب  مه  يا  همدقم  هدروآرد و  یسراپ  هب  یبرع  زا  ار  نآ  يرجه  متشه  نرق  رد  رگید  يا  هدنسیون  هدوب و  یبرع  هب  باتک  نیا  هک  میتفگ 
. دناوخ یم  ًانطوم  یـشاقلا  ادلوم و  ًادتحم و  یّمقلا  ظعاولا  ناحتف  نب  کلملادـبع  نب  قاحـسا  نب  کلملادـبع  ار - دوخ  يو  تسا . هتـشون 

. تسا هدیزگ  تماقا  ناشاک  رد  اما  هدمآ  ایند  هب  مق  رد  هک  یسک 
کی هتـشاگن و  نادـناخ  نیا  هراب  رد  1352 ش ) مق ،  ) ناحتف نادناخ  ناونع  اب  لقتسم  یحرش  یـسردم  نیـسح  ياقآ  ام  دنمـشناد  تسود 

ياهتشاددای مجارت و  بتک  يور  زا  هلاسر  نیا  فیلأت  نامز  ات  هک  هچنآ  ساسا  رب  ار  نانآ  ياضعا  کی 
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. تسا هدرک  یفرعم  هتخانش ، یم  یطخ  خسن  رد  دوجوم 

یم متشه  نرق  لئاوا  دیاش  متفه و  نرق  مود  همین  رد  لوصالا  یلع  هدوب و  ظعاو  یملاع  اعطق  هک  هداوناخ  راذگناینب   ) یمق ظعاو  ناحتف  . 1
(. تسا هتسیز 

ریوصت ناونع  هب  ناحتف  نادـناخ  باـتک  ناـیاپ  رد  ار  نآ  نتم  هک  تسا  هدـش  لاس 722  زا  يدنـس  رد  يو  زا  يدای   ) ناـحتف نب  دـمحم  . 2
(. دید ناوت  یم  هرامش 1 

(. تسا هدنام  س )  ) هموصعم ترضح  مرح  يارب  خیرات 720  اب  ینآرق  يور  يو  زا  يا  همان  فقو   ) ناحتف نب  دمحم  نب  میظعلادبع  . 3
تیاور وا  زا  هطساولا  عم  یلح م 726  همالع  هدمآ ، یلائللا  یلاوع  همدقم  رد  هچنآ  ساسا  رب   ) ناحتف نب  دمحم  نب  دـمحم  نیدـلادامع  . 4

(. دراد
دمحم نب  دمحم  نیدلا  دامع  وا  لاخ  زا  يو  قیرط  زا  یلح  همالع  هک  ناحتف ) يرتخد  هداون   ) ینامی دومحم  نب  قاحـسا  نیدـلا  فرـش  . 5
تیور لاق : تسا  هدـمآ  یلاوع  همدـقم  رد  همالع  دنـس  نامه  رد  بلطم  نیا  تسا . هدوب  مق  یـضاق  ینامز  يو  دـنکیم . تیاور  ناحتف  نب 

(9 ناحتف : نادناخ   ... ) هلاخ نع  مقب  یضاقلا  ینامیلا  دومحم  نب  قاحسا  نیدلا  فرش  انالوم  نع 
. ناحتف نب  دمحم  نب  دمحم  نب  کلملادبع  نیدلا  یضر  . 6

اب وا  زا  یطختسد  تسا . هدش  دای  يو  زا  ءاملعلا  ضایر  رد  هدوب و  يرجه  متشه  نرق  مود  همین  نادنمشناد  زا  هک  قاحسا  نیدلا  سمـش  . 7
دهشم رفس  هب  هک  لاس 773  رد  نیدلا  سمـش  نیا  تسا . تسد  رد  حوتفلاوبا  ریـسفت  زا  نهک  يا  هخـسن  نایاپ  گرب  رب  رفص 773  خیرات 

يو زا  رگید  یطختـسد  مه  خـیرات 780  زا  تسا . هدرک  يرادـیرخ  يراوزبس  یعیـش  نسح  زا  ار  روبزم  هخـسن  راوزبس  رد  تسا ، هتفر  یم 
. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  انیع  یسردم  ياقآ  هک  تسا  دوجوم  يدنوار  بطق  نآرقلا  هقف  زا  ياهخسن  يور 

باتک مجرتم 

هدش همجرت  یمق  ظعاو  ناحتف  نب  قاحسا  نب  کلملادبع  طسوت  رضاح  باتک 
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: تسا حرش  نیدب  تسا ، نانآ  نایم  زا  هتسجرب  ياهرهچ  هکلب  نادناخ  نیمه  زا  هک  يو  هراب  رد  هدش  هئارا  تاعالطا  تسا .

رتکد یمق . ظعاو  ناحتف  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  کلملادـبع  نیدـلا  یـضر  نب  قاحـسا  نیدـلا  سمـش  نب  کلملادـبع  نیدـلا  یـضر  . 8
اب مه  یلاوع  همدقم  رد  هتسناد و  اهقف  املع و  ناگرزب  زا  هیقف و  ملاع و  لضاف و  ار  وا  يدنفا  تسا : هتـشون  يو  هراب  رد  یئابطابط  یـسردم 
زا یــضعب  دزن  هدـمآ و  اـیند  هـب  متــشه  نرق  رخاوا  رد  يو  (. 12 ناـحتف : نادـناخ   ) تسا هدـش  داـی  وا  زا  ءاـملعلا  ءاـهقفلا و  دیـس  فصو 

ینادرگاش رهش  نامه  رد  هدومن و  ترجاهم  ناشاک  هب  لاس 838  زا  شیپ  هدناوخ و  سرد  قارع  ناریا و  رد  هرود  نآ  گرزب  نادنمـشناد 
زین وا  ناگداون  هدیزگ و  تماقا  ناشاک  رد  هک  تسا  نادـناخ  نیا  زا  سک  نیتسخن  وا  تسا . هتـشاد  یمرگ  یـسرد  هزوح  هدرورپ و  لضاف 

. تسا هتشذگرد  زا 877  شیپ  لاس 851 و  زا  سپ  يو  دنا . هدوب  اج  نامه  رد  همه 
شرـسپ دوب و  اهقف  املع و  هلجا  زا  تسا : هتـشون  يو  فصو  رد  دـناد ، یم  یکی  ار  نانآ  اـما  هداد  صاـصتخا  وا  هب  لخدـم  هس  هک  يدـنفا 

هللادبع نیدلا  هیجو  وا  طبـس  زا  افرـص  هاگ  شدنزرف و  وا و  طبـس  قیرط  زا  هاگ  مه  روهمج  یبا  نبا  دراد . تیاور  وا  زا  هللا  حتف  نیدلاءالع 
لخدم رد  تسا . هدرک  دای  وا  زا  هیقف » ملاع ، لضاف ،  » ریبعت اب  يدعب  لخدم  رد  (. 268 / 3 ضایر : . ) دنک یم  تیاور  هللا  حتف  نیدلاءالع  نب 

(. 269 / 3 ضایر :  ) سب دراد و  مسا  هب  یتراشا  مه  موس 
ار نت  راهچ  وا  هزاجا  خیاشم  دیتاسا و  زا  تسا : هتـشون  نینچ  ضایر  زا  لقن  هب  يو  هزاجا  خیاشم  دـیتاسا و  هراب  رد  سپـس  یـسردم  ياقآ 

جات نب  نیدـلا  فرـش  يدابآرتسا . یلع  نیدـلا  نیز  هتـشذگرد 841 . یلح  دهف  نبا  دهف  نب  دـمحا  نیدـلا  لامج  سابعلاوبا  میـسانش : یم 
یلاوع هچابید  رد  هک  یلیـصفت  هب  نت  راـهچ  نیا  هطـساو  هب  وا  دادـقم . لـضاف  یلح  يرویـس  هللادـبع  نب  دادـقم  يونـشبارس . نسح  نیدـلا 

زور نآ  یملع  زکارم  رد  ناگرزب  نیا  زا  یـضعب  هک  اجنآ  زا  دنک و  یم  تیاور  هعیـش  گرزب  ملاع  یلح  همالع  هللا  تیآ  زا  تسا  روکذـم 
قارع رد  هعیش 
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. تسا هدرب  نایاپ  هب  طاقن  نآ  رد  ار  دوخ  تالیصحت  زا  یتمسق  وا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  دنا  هتشاد  تماقا  برع 

هلاسر زاغآ  رد  تسا . هتـشاد  لضاف  ینادرگاش  دسیون  یم  يدنفا  هک  نانچ  دوخ  وا  دـسیون : یم  يو  نادرگاش  هراب  رد  یـسردم  رتکد  زین 
هعومجم هخسن ش 1231   ) هتـشاگن ناتـسود  صاوخ  زا  یعمج  ناردارب و  زا  يا  هدع  شهاوخ  هب  ار  نآ  هک  مینیب  یم  وا  هیبهن  هلأسم  حرش 

هللا و حتف  نیدلاءالع  شدنزرف  دـشاب . وا  سرد  نارـضاح  نادرگاش و  دوصقم  دـیاب  مسرلا  یلع  هک  رطس 4 ) ص 150 ، سلجم ، ییابطابط 
يا هزاجا  زیربت  ناقراوخهد  هبـصق  رد  يدنفا  هک  نآ  زج  دننک . یم  تیاور  يو  زا  ود  ره  دنهورگ و  نیا  زا  هللادبع  نیدـلا  هیجو  شا  هداون 

رد تسا . لاس 851  مرحم  خروم 24  هزاجا  نآ  تسا . هدید  همالع  دعاوق  زا  يا  هخـسن  نایاپ  رد  یلع  نیدلا  نیز  شرگید  درگاش  يارب  زا 
کلملادـبع نب  قاحـسا  نب  کلملادـبع  هناسحا  هنارفغ و  هوفع و  یلا  مهجوحأ  یلاعت و  هللا  دابع  فعـضا  هبتک  هدـمآ : نینچ  شمان  اـجنآ 

ریخ یلع  هللا  یّلص  و  تانمؤملا ، نینمؤملا و  عیمجل  هیدلاول و  هل و  هللا  رفغ  ًاراد ، ًانکسم و  یناساقلا  ًابـسح ،] الـصا و   ] اراجن ادلوم و  یمقلا 
. هترتع هلآ و  دمحم و  هقلخ 

حرش رد  وا  زا  ياهلاسر  نارهت  یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  یئابطابط  هرامش 1231  هعومجم  رد  دسیون : یم  یـسّردم  ياقآ  شراثآ : اما 
نارادرب و زا  يا  هدـع  شهاوخ  هب  تشذـگ  هک  ناـنچ  ار  نآ  يو  هک  ( 150 152  ) تسه همالع  دـعاوق  ثرا  باتک  لئاسم  زا  هیبهن  هلأـسم 
. تسا هتشاد  ییانشآ  ییاناد و  تایضایر  باسح و  ملع  هب  وا  هک  دیآ  یم  رب  نآ  زا  هتـشاگن و  لاس 838  هجحیذ  زاغآ  رد  ناتسود  صاوخ 

نایاپ رد  يو  دـنا . هدرک  پاچ  شیوخ  هلاسر  نایاپ  رد  یـسکع  تروص  هب  ار  هلاسر  نیا  لماک  نتم  یـسردم  ياـقآ  ( 15 ناحتف : نادناخ  )
ص 820) ، 23 ج 2 /  ) دلجم تسرهف  رد  مه  يا  هخـسن  دمان . یم  یمق  ناحتف  نب  کلملادـبع  نب  قاحـسا  نب  کلملادـبع  ار  شمان  هلاسر 

. تسا هدش  یفرعم 
نیققحملارخف حاضیا  زا  يا  هخسن  زاغآ  رد  نیا  زج  دیازفا : یم  یسردم  ياقآ 
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. ظعاولا ناحتف  نب  کلملادبع  نب  قاحـسا  نب  کلملادبع  ظفاحلا  دـبعلا  ۀـبون  یف  لخد  نتم : نیا  اب  میاهدـید  دنمـشناد  نیا  زا  یطختـسد 

(17 ناحتف : نادناخ  . ) نیبیطلا نیرهاطلا  هترتع  دمحمب و  مهبونذ  هللا  رفغ  هطخب ، هررح 
یلوملا فصو  اب  یلاوع  هچابید  رد  هدوب و  دوخ  راگزور  گرزب  نادنمـشناد  زا  کلملادبع  نیدـلا  یـضر  دـنزرف  هللا  حـتف  نیدـلاءالع  . 9

رد لاس 773  رد  يراوزبس  یعیش  نسح  زا  يو  ّدج  هک  ياهخـسن  نامه  روکذم  نانجلا  ضور  لسلـسم  لاقتنا  دنـس  رد  لماکلا و  لضافلا 
نیدلا هیجو  شدنزرف  شیوخ و  ردپ  زا  هچ  تسا  هزاجا  خیاشم  زا  دوخ  ردپ  دننام  وا  تسا . هدش  دای  روفغم  همالع  ناونع  اب  دـیرخ  راوزبس 

ریم ياه  همان  فقو  تالجس  رد  وا  زا  طختسد  دنچ  نکیل  هدشن ، هتخانـش  یملع  يرثا  هللا  حتف  نیدلاءالع  زا  دنک . یم  تیاور  وا  زا  هللادبع 
(. 18 - 17 ناحتف : نادناخ   ) دوش یم  هدید  ناشاک  يدامع 

: نادناخ نیا  زا  هدش  هتخانش  دارفا  رگید  اما 
خروم 8 يا  هماـن  فقو  بجر 877 و  خروم 23  ياهمان  فقو  لیذ  وا  زا  یطختـسد  هللا . حتف  نیدلاءالع  دـنزرف  هللادـبع  نیدـلا  هیجو  . 10

(. 20 ناحتف : نادناخ   ) تسا دوجوم  لاس  نامه  نابعش 
. تسا مهدزای  نرق  زا  اهنآ  نیرخآ  هک  دنا  هدرک  دای  لامجا  هب  نادناخ  نیا  زا  مه  رگید  رفن  دنچ  ینت  زا  یسردم  داتسا 

دنتـشون یطخ  هخـسن  دنچ  اب  ییانـشآ  باتک  رد  ناحتف  نادناخ  هراب  رد  هتفایون  كرادم  ناونع  اب  يا  هلاقم  لاس 1355  رد  یـسردم  ياقآ 
یفرعم ار  نآ  هتفای و  ار  تاـیاکح ) ثیداـحا و  راـبخا ،  ) باـتک نیمه  هلمکت ، نیا  رد  ناـشیا  تسا . دـیفم  ثحب  نیا  نارادتـسود  يارب  هک 

(. 118 119 یطخ : هخسن  دنچ  اب  ییانشآ  . ) دشاب یم  مق  مظعا  دجسم  هناخباتک  هب  یناضمر  دمحم  ییادها  بتک  زا  باتک ، نیا  دنا . هدومن 
. دوش یم  تبث  اجنیا  هک  دش  تفای  نادناخ  نیا  زا  مه  رگید  عالطا  دنچ  دنا ، هتشون  اج  ود  نآ  رد  یسردم  ياقآ  هچنآ  رب  هوالع 

ردنکسا رابخا  باتک  بتاک  لاس 868  یمق  ناحتف  ریصن  نب  دابق  نب  فسوی 
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. تسا هدش  یفرعم   109 / 7 لصوم : فاقوا  تسرهف  رد  هخسن  هک  تسا  ینادمهلا م 637 ) راطعلا  میهاربا  نب  دمحم  فیلأت : )

(724 / 4 تسرهف :  ) کـلم ش 5065 یلم  رد  هخـسن  نیا  لاس 812 . رد  يونعم  يونثم  بتاک  ظـفاح  ناـحتف  کلملادـبع  نب  دـیمحلادبع 
. دشاب ام  باتک  مجرتم  دنزرف  دیمحلادبع  نیا  اسب  تسا . دوجوم 

بجر 919 خیرات 12  رد  ار  رضتحملا  زا  يا  هخسن  قاحسإ ، نب  کلملا  دبع  نب  هللا  حتف  نب  هللا  دبع  نب  میهاربإ  نب  دمحأ  مان  اب  مه  یبتاک 
رد يروکشا  دمحا  دیس  طسوت  نایبلا  عمجم  زا  یـشخب  زا  میهاربا  نیا  طخ  هب  رگید  يا  هخـسن  (. 143 / 20 هعیرذ :  ) تسا هدناسر  مامتا  هب 

79 / 9 یشعرم : هناخباتک  تسرهف  رد  هخـسن  نیا  تسا . هیناثلا 920  يدامج  متـشه  نآ  خیرات  تسا . هدش  یفرعم  ( 17 / 1  ) لاجرلا مجارت 
. تسا هدش  یفرعم 

خیرات 716 اب  يونشبارس  نسح  نب  یلع  طخ  هب  ناریا ج 1 ) یمالسا  ثاریم  رد  هدش  پاچ   ] مالکلا ملع  یف  ۀصالخلا  باتک  زا  يا  هخـسن 
يدامج رد 11  ار  نآ  ام ) مجرتم   ) ناحتف نب  کلملادـبع  نب  قاحـسا  نب  کلملادـبع  هداتفا و  نآ  ریخا  هحفـص  هک  تسه  ایناتیرب  هزوم  رد 

زکرم رد  مق  رد  نآ  سکع  دشاب . هتـشاد  یلکـشم  دیاب  خیرات  نیا  (. 116 یلحلا : ۀمالعلا  ۀبتکم  . ) تسا هدرک  یـسیونزاب  لاس 804  هیناثلا 
. تسا دوجوم  ( 9 / 2 یسکع : ياه  هخسن   ) یمالسا ثاریم  ءایحا 

تشاددای رگا  متساوخ  ناشیا  زا  یئابطابط  یسردم  ياقآ  تمدخ  ياهنایار  تسپ  اب  همان  کی  لاسرا  نمـض  لاس 1386  زورون  هناتسآ  رد 
زا ار  همان  نیا  دـندرک و  فطل  ناشیا  دـننک . لاسرا  میارب  دـنراد ، دناهتـشون  ناحتف  نادـناخ  هراب  رد  نیا  زا  شیپ  هک  یبلاطم  رب  يا  هدوزفا 

: دنداتسرف لیمیا  قیرط 
يارب هتفگ و  کیربت  ار  ون  لاس  ندیـسر  ارف  اًلباقتم  دـیدرگ . نانتما  بجوم  یلاع  محارم  لصاو و  زیمآ  تدوم  مایپ  ماـقم : یلاـع  دنمـشناد 

. مراد تیفاع  تمالس و  اب  مأوت  شوخ  یلاس  يوزرآ  مرتحم  هداوناخو  یلاع  بانج 
تشاددای ییانشآ »  » زا مدوخ  هخسن  رانک  رد  هچ  نآ  ناحتف  نادناخ  دروم  رد 
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( یعیش مالک  رد  رگید  ياهلاسر  یسوط و  خیـش  مالکلا  یف  ۀمّدقم  رب  لمتـشم   ) ایناتیرب ۀناخباتک  هخـسن  ینایاپ  گرب  تسا : نینچ  ماهدرک 

(. دشاب مه  دیاش  تسین . صّخشم  تسرد  نم  تشاددای  رد  هخسن  هرامش  - ) رد ج تسا  ناحتف  نب  کلملا  دبع  ّطخ  هب 
نب کلملا  دبع  نب  هَّللا  حـتف  نب  هَّللا  دـبع  نب  میهاربا  ریرحت  تسه  مق  یـشعرم  ۀـناخباتک  رد  هرامـش  هب  یـسربط  نایبلا  عمجم  زا  ياهخـسن 

:(. یشعرم تسرهف  « ) ظعاولا هَّللا  دبع  نب  میهاربا  هدبع  ظفاحلا  هَّللا  یلع  لّکوتملا   » رهم اب  هبنشود ج ،- رد  ظعاو  کلملا  دبع  نب  قاحسا 
هَّللا دـبع  نب  دّـمحم  کلمت  تسا  هدـش  خاسنتـسا  ناشاک  رد  رد ج - هک  هماـّلع  ریرحت  زا  هناـخباتک  ناـمه  هرامـش  هخـسن  یناـیاپ  گرب  رب 

:(. تسرهف  ) دوشیم هدید  ظعاولا 
روظنم ایوگ  تسه . هناخباتک  نآ  هرامـش  هعومجم  رد  روهمج  یبا  نبا  هب  ناحتف  نبا  هزاجا  زا  يدنب  هک  تسا  هدـمآ  یـشعرم : تسرهف  رد 

نتم یلو  هدـش ، دای  مه  نیرحبلا : ةؤلؤل  رد  هدـمآ و  عباـسلا » قیرطلا   » ناونع هب  یلاـئللا -: یلاوع  ۀـمّدقم  رد  هک  تسا  یتیاور  قیرط  ناـمه 
. تسین یلائللا  یل  اوع  رد  هزاجا 

. تسا هدرک  خاسنتـسا  ار  رگید  باتک  دنچ  هغالبلا و  جهن  زا  ياهخـسن  لاّوش  رد  ظعاول  ناحتف ا  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم  تاکربلا  وبا 
(. تسا هابتشا  ًارهاظ  هدناوخ و  ظعاو » یحتف   » تروص هب  ار  ظعاو » ناحتف   » هک تسرهف :  ) قباس يانس  هرامش  هخسن 

: رگید طبترم  ریغ  دروم  ود  رد  ناحتف »  » مان
، رـصن برد  نکاس  نسحلا  یبا  نب  رکب  یبا  نب  تاکربلا  وبا  ئرقملا ، يروزرهـشلا  روصنم  نب  ناحتف  نب  یلع  نب  دـمحا  نب  کـلملا  دـبع 

-(. دابآ ردیح  عبط  راّجنلا ،: نبا  دادغب  خیرات  لیذ   ) نابعش هتشذگرد  هداز و 
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عمـس تاّرم و  روباـسین  لـصو  ثیدـحلا ، قرطب  فراـع  لـضاف  ّباـش  ینادـمهلا ، ناـحتف  نب  لوسحب )؟(  نب  دّـمحم  نب  ةزمح  حـتفلا  وـبا 

:(. ینیفیرص قایسلا  نم  بختنملا   ) خسنلا یلع  لصح  بتکلا و  بتکو  خیاشملا 
ياهیکیدزن ات  ناحتف " یلیماف " مان  اـب  هداوناـخ  ود  کـی  ناـشاک ، مشتحم  هلحم  یلاوح  رد  هدیـسر و  زین  اـم  نارود  هب  نادـناخ  نیا  لـیذ 

. دندرکیم یگدنز  بالقنا 
نیدرورف 1386] مود   ] یسردم نیسح  تایحت / دیدجت  اب 

. تسا هدوب  مهن  نرق  هنایم  ناشاک  ناگتخیهرف  ناملاع و  زا  دوخ  هتسجرب و  ینادناخ  زا  ام  مجرتم  يور  ره  هب 
هدوب جیار  ناریا  رد  مهن  متشه و  نرق  رد  هک  تسا  یسیلس  یسراف  هب  ناور و  نتم  همجرت  هک  مییوگب  لامجا  هب  تسا  مزال  همجرت  هراب  رد 

همجرت ار  اهنآ  روطـس  ریز  يرگید  ای  خسنتـسم  ایوگ  هک  هدرکن  همجرت  ار  راعـشا  زا  یتیب  دـنچ  ای  تالمج  زا  یکدـنا  دراوم  مجرتم  تسا .
ملق زا  ار  یتالمج  هاگ  مه  تایاور  لصا  همجرت  رد  مدروآ . هدوب ، روطـس  ریز  هک  نیا  دـیق  اـب  ار  یخرب  تسا . قیقد  ریغ  مه  بلغا  هدرک و 

. تسا هتخادنا 

نآ حیحصت  باتک و  ءهخسن 

ییادها هعومجم  زا  هخـسن  نیا  دوش . یم  يرادهگن  ( 32 تسرهف :  ) مق مظعا  دجـسم  رد  باتک  نیا  هخـسن  اهنت  مهاگآ ، هدـنب  هک  اجنآ  ات 
قـشع هب  تشاد  یباتک  هتخودـنا  هچنآ  رمع  نایاپ  رد  دـنک ؛ تمحر  شیادـخ  هک  تسا  رواخ  هلالک  تاراـشتنا  بحاـص  یناـضمر  موحرم 

، هدمآ نآ  نایاپ  رد  هچنآ  هب  انب  تسین و  ینهک  هخـسن  هدش ، دای  هخـسن  درک . ادـها  مظعا  دجـسم  هناخباتک  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ 
فسالا عم  تسا . هدرک  مامت  لاس 1201  رد  بجر  هام  مدنچ ]؟  ] هبنش جنپ  زور  خیرات  رد  ار  هخسن  نیا  بوقعی ، نب  یلعدمحم  نآ  بتاک 

ات هک  دهد  یم  ناشن  باتک  ینایاپ  هحفـص  هب  یهاگن  تسا . هدرکن  تشاددای  لاس  نآ  بجر  هام  زا  ار  هخـسن  تباتک  ندـش  مامت  زور  يو 
زا تسا و  قیقد  ریغ  نتم  هزادنا  هچ 
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تسود تروشم  اب  اه ، يراوشد  نیا  زا  یخرب  تشاد . يراوشد  یکدنا  مه  نآ  حیحصت  متفاین ، رگید  يا  هخسن  وجتسج  دوجو  اب  هک  اجنآ 
همدـقم نتم و  رب  رگید  راب  کی  مه  راک  نایاپ  رد  ناشیا  دـش . فرط  رب  هتاکرب  تماد  یجارعم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  مزیزع 

. مرازگساپس ناشیا  زا  دندومرف . يروآدای  ار  يروخرد  تاکن  دندرک و  رورم 
روخرد یـشالت  باتک  نیا  رد  دوجوم  تاـیاور  جارختـسا  رد  هک  نآ  هلمج  زا  تسا . هدوبن  موسرم  لومعم و  لکـش  هب  حیحـصت  نم  شور 

. تسین اجنیا  رد  اهنآ  رکذ  هب  يزاین  تسا و  یـسرتسد  لباق  هناـیار  زا  هدافتـسا  اـب  نونکا  ثیداـحا  اـهلقن و  نیا  زا  يرایـسب  اریز  ما ، هدرکن 
تیرثکا رد  مداد . عاجرا  رگید  راثآ  یخرب  راحب و  هب  ار  یتایاور  نتم ، حیحـصت  يارب  رتشیب  دشابن و  هضیرع  زا  یلاخ  هک  نیا  يارب  تیاهن 
هدافتـسا یمالـسا  موـلع  يا  هناـیار  زکرم  راونـالارون »  » و یناـگیاپلگ » هللا  تیآ  موـحرم  مجعم   » هماـنرب زا  تاـعاجرا  نیا  قاـفتا  هـب  بـیرق 

. متفاین دوجوم  یثیدح  ياه  هعومجم  رد  ار  باتک  نیا  تایاور  زا  یخرب  هک  منک  یم  دییأت  مه  ار  نیا  ماهدرک .
هریغ تاغل و  حرـش  عاجرا و  زا  هچنآره  لیلد  نیمه  هب  مشاب . هتـشادن  یقرواپ  باـتک ، رـسارس  رد  مدرک  یعـس  نتم  نیا  يزاـس  هداـمآ  رد 

. ما هدروآ  نتم  دوخ  لخاد  رد  هشورک و  رد  ار ، همه  تسا ، هتشاد  يروآدای  حیضوت و  هب  يزاین 
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يربط نیدلا  دامع  هناخباتک  مود  شخب 

شزرا نیرباـنب  تـسین . سرتـسد  رد  هزورما  اـهنآ  زا  يرایــسب  هـک  تـسا  یعباـنم  زا  هدافتــسا  يربـط  داـمع  راــثآ  ياــه  یگژیو  زا  یکی 
راثآ رد  اهنآ  زا  هدش  لقن  دراوم  ییاسانش  عبانم و  لیبق  نیا  رب  رورم  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  يا  هلأسم  يو  راثآ  یتخانشباتک 
دوخ عبانم  دراوم ، زا  يرایسب  رد  يربط  فسالا  عم  دنک . تیوقت  فلتخم  تاعوضوم  هب  تبسن  ار  ام  هناسانـشباتک  تفرعم  دناوت  یم  يربط 

رابخا و  ) دنک تیاور  يدنبردلا  ثیدحلا  باحصأ  ۀمئا  ماما  دیوگ : یم  لاثم  يارب  تسا . هدرک  افتکا  هدنسیون  مسا  هب  هاگ  هدناسانشن و  ار 
: ای (، 227 نامه :  ) تسا هتفگ  يرابنالا  نبا  ای : [ 214 نامه :  ) هدرک تیاور  نینچ  رابخالا ) باهش  حراش  دیاش   ) یعازخ ای : ( 167 ثیداحا :

مادک اب  فلؤم  نیمادک  دوصقم  تسین  نشور  اما  ( 240 نامه :  ... ) هک دنا  هدرک  عامجا  ياعدا  ثیدح  نیا  رد  يدهلا  ملع  دیفملا و  خیش 
راثآ زا  يرثا  زا  میقتـسم  اـی  هدرک  لـقن  صخـش  نیا  زا  یتیاور  يرگید  عبنم  هطـساو  هب  يو  هک  تسین  نشور  دراوم  نیا  رد  تسا . باـتک 

. تسا هدرک  لقن  وا  دوخ 
مک تسد  ای  درف  هب  رصحنم  هدش  هئارا  تاعالطا  دراوم  زا  یخرب  رد  هدش و  دیق  ناشمان  هک  تسا  یعبانم  تسا ، مهم  هچنآ  يور ، ره  هب  اما 

. تساشگهار
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عبانم زا  یمهم  شخب  میهد . یم  ناشن  ار  نآ  دراوم  هدرک و  هئارا  وا  هدـش  پاچ  راثآ  رد  ار  يو  هدافتـسا  دروم  عبانم  زا  یتسرهف  اـجنیا  رد 

دای اهنآ  زا  هدرک  یم  نایب  عیشت  زا  عافد  رد  هک  یبلاطم  يارب  اهنآ  هب  دانتسا  لیلد  هب  يو  هک  تسا  تنس  لها  يریـسفت  یثیدح و  راثآ  يو ،
ناوارف ناهفـصا  ینـس  ناملاع  راثآزا  هتـشون ، ناهفـصا  رد  ار  راثآ  نیا  رتشیب  هک  نآ  لیلد  هب  يو  نایم  نیا  رد  تسا . هدرک  لقن  یبلاـطم  و 

. دناهتفر نایم  زا  بلغا  هک  دنتسه  يراثآ  اهنیا  تسا ؛ هدرک  هدافتسا 
م 606)  ) يزار نیدلارخف  نیعبرالا / - 1

تـسا هدرک  دای  نآ  زا  ناوارف  مه  شراثآ  رد  هک  هتـشاد  نیدـلا  لوصا  یف  نوعبرـالا  ناونع  اـب  یباـتک  رطف 606 ) دــیع  زور  م   ) يزار رخف 
(. ص 67 ، 1378 مق ، ییافو ، همجرت  غادولا ، نامیلس  يزار ، نیدلارخف  راثآ  ءارآو و  یگدنز  دیرگنب : )

. وا تفالخ  زاغآ  رد  رکبوبا  ابریبز  تفلاخم  هراب  رد  یلقن   245 هفحت :
( هنیعبرا یف  اذک ]  ] یضارلا رمع  نب  دمحم  بیطخلا  نبا  دروا   ) 271 همامالا : رارسا 

191 ثیداحا : رابخا و 
یناهفصا لیعامسا  ظفاح  نیعبرالا / . 2

. رفک دقف  یبأ  نم  رشبلا  ٌریخ  ّیلع  ثیدح : لقن  باتک ، مان  زا  دای  اب   168 باتک ) مان  نودب   ) 95 / 1 لماک :
يروباشین یعازخ  نیسح  نب  دمحا  نب  دمحم  دیعسوبا  نیعبرالا / نع  نیعبرالا  . 3

(. 1414 نارهت ،  ) تسا هدیسر  پاچ  هب  يدومحم  رقابدمحم  همالع  طسوت  هلاسر  نیا 
31 - 29 ثیداحا : رابخا و 
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م 568)  ) یمزراوخلا یکملا  دمحا  نب  قفوملا  وبا  مالسلا / هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  رد  نیعبرالا  . 4

167 - 165 ثیداحا : رابخا و 
م 548)  ) یسربط نسح  نب  لضف  یلعوبا  يرولا / مالعا  . 5

نودب يرگید  دراوم  رد  تسا  لمتحم  تسا . هدرک  لقن  همکحلارداون  زا  یبلطم  باتک  نیا  زا  هدافتسا  اب  يربط  . 664 / 2 نیرهاطلا : بقانم 
. دشاب هدرک  لقن  نآ  زا  یبلاطم  فلؤم ، باتک و  نیا  زا  دای 

م 560)  ) ریزو هریبه  نب  دمحم  نب  ییحی  رفظملاوبا  حاحصلا / نم  حاصفالا  . 6
اهرّرک  » هک تسا  هدمآ  حاحـصلا  نم  حاصفالا  باتک  رد  دیوگ : یم  سپـس  هدش و  لقن  یبلعث  ریـسفت  زا  یثیدـح  . 174 ثیداحا : رابخا و 

. تسا حاحصلا  یناعم  حرش  نع  حاصفالا  هدمآ   132 / 1 نونظلا : فشک  رد  هچنآ  ساسا  رب  باتک  یلصا  مان  تارم .» ثالث 
لیجنا . 7

135 هفحت :
یمزراوخلا نومأم  مساقلاوبا  ص /)  ) یبنلا لآ  لتق  یف  یسنا  . 8

ینعی ینومأم - زا  ار  نآ  هدرک و  لقن  یبلطم  مه  باتک  نیا  زا  فلؤم ، نیمه  زا  هیواحلا  باتک  زا  یتاراـبع  لـقن  همادا  رد  : 259 / 2 لماک :
دـسریم رظن  هب  درک . تنعل  ار  هیواـعم  نطوم  تفه  رد  ص )  ) لوسر هک  تسا  هیواـعم  هب  طوبرم  روبزم ، ربـخ  دـنادیم . هیواـحلا - فلؤم 

لمتحم دوب . یسلا »  » هیبش ياهملک  مه  لماک  زا  یتاضورهمالع  یطخ  هخسن  رد  دشاب . هدش  فیحصت  باتک  مان  تسخن  هملک 
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. دشاب یبنلا  لآ  لتق  یف  یبنملا  هک  تسا 

ةاضقلا یضاق  ةاغبلا / ماکحا  . 9
. دوشیم هتفرگ  ع )  ) یلع ماما  هریـس  زا  تاغب  اب  گنج  ماـکحا  تسا : هتفگ  هک  هدرک  لـقن  باـتک  نآ  هدنـسیون  زا  يربط  : 220 / 2 لماک :

. دشاب رابجلادبع  یضاق  مود ) شخب  متسیب  دلجم   ) ینغملا باتک  زا  یشخب  نیا  هک  دوب  دناوت 
؟/ ۀعدبلا باتک  . 10

ار نآرق  يو  هک  تسا  هتفگ  مـه  دوـب  ناهفـصا  زا  يو  و  هعدـبلا ، باـتک  بحاـص  و  تـسا : نـینچ  تراـبع  . 172 173 ثیداحا : راـبخا و 
نیا زا  هک  دشاب  یفوک  دمحا  نبا  یلع  مساقلاوبا  زا  ۀثالثلا  عدب  یف  هثاغتسالا  شدوصقم  دیاش  دمآ . لوتقم  ناناملسم  عامجا  هب  تخوسب و 

(61 62 هثاغتسالا :  ) تسا هدرک  دای  موس  هفیلخ  عدب  نمض  عوضوم 
دمحم نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  خیراوتلا / باتک  عیدبلا / باتک  . 11

یناهفصالا
هدش طبـض  خیراوتلا »  » باتک مان  اجنآ  رد  دراد . ص )  ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنهرد  هجیدـخ  ترـضح  ندوب  هرکاب  رد  یلقن  : 268 / 1 لماک :

لامتحا هب  هک  هدروآ  عیدـبلا »  » ار يو  باتک  مان  اما  دراد ، فلؤم  نامه  زا  يرگید  لـقن  دـعب ) هحفـص  کـی  اـهنت   ) 269 لـماک / رد  تسا .
. تسا يرگید  فیحصت  یکی 

م 413)  ) دیفم خیش  تماما / رد  طاسب  . 12
. تسا هدرک  لقن  ناونع  نیمه  اب  باتک  نیا  زا  یبلطم  يربط  : 117 لماک 1 /

هطاسب یف  دیفملا  هدروأ  امک  : 191 ثیداحا : رابخا و 
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( موس نرق   ) رافصلا نسح  نب  دمحم  تاجردلا / رئاصب  . 13

181 ثیداحا : رابخا و 
یسرافلا نسحلاوبا  ءافلخلا / خیرات  . 14

نـسحلاوبا مان  اب  یـصخش  اـتلاجع  تسا . هدرک  لـقن  باـتک  نیا  زا  یبلطم  هدرک و  دا  یبصاـنلا ي  ناونع  اـب  يو  زا  يربط  : 126 / 2 لماک :
، باتک نامه  کن : زین  تسا . هدش  هدناسانـش  ش 468 ) ص 263 ،  ) قایـسلا نم  بختنملا  رد  م 509 )  ) یـسرافلا یلع  نب  نسح  نب  عماج 

ش 1270. ص 575 ،
م 310)  ) يربط ریرج  نب  دمحم  يربط / خیرات  . 15

جنپ ره  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  روطـسم  يربط  خـیرات  باتک  رد  تسا : هتـشون  يربط  فلا :) گرب 79 -  ) نیرهاطلا بقانم 
. يدرک تنعل  نت  جنپ  هب  زامن 

، يربطلا ریرج  خیرات  یف  و  : 418 همامالا : رارسا 
 ... تسا هتفگ  نتشیوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج   189 ثیداحا : رابخا و 

یبلاعث قاحساوبا  تاهباشتملا / تایالا  لیوأت  یف ] ۀلاسر  . ] 16
. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  هللا » انبر  اولاق  نیذلا  ّنا   » هیآ هراب  رد  یبلطم  اجنآ  رد  : 202 همامالا : رارسا 

یناهفصا ینیدم  یسوموبا  ظفاح  ۀفرعملا / ۀمتت  . 17
( هفوک دجسم  هبحر  رد  ریدغ  ثیدح  لقن  : ) 199 / 1 لماک :

میعنوبا هباحـصلا  ۀفرعم  باتک  همتت  هدعاقلا  یلع  تسا و  هباحـص  هراب  رد  یناهفـصا و  هتـسجرب  ثدـحم  ینیدـم ، یـسوموبا  زا  باتک  نیا 
. تسا هدرب  ناوارف  هرهب  باتک  نیا  زا  رجح  نبا  یناهفصا .
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یناهفصا هورفش  نیدلا  دامع  رابخالا / تاضقانت  . 18

168 240 / 1 لماک :
هک هورفش  تاداعسلاوبا  هلمج  زا  رفن  نیدنچ  نانآ  زا  هک  تسا  ناهفصا  متفه  مشش و  نرق  مان  هب  یناهفصا  ياه  نادناخ  زا  هورفش  نادناخ 

هدرک لقن  هدروآ ، ار  اهنآ  فلؤم  مان  اب  رتشیب  هک  باـتک  نیا  زا  یناوارف  بلاـطم  فلؤم  میـسانش . یم  ار  هدوب  بهذـم  هعیـش  يا  هدنـسیون 
شخب يربط  دامع  تسا . هدوب  هدمآ  مهارف  تسا  ضراعت  رد  يراخب  باتک  رابخا  اب  یعون  هب  هک  يرابخا  هدش ، دای  باتک  رد  ایوگ  تسا .

رد مه  دوخ  هداد و  صاصتخا  باـتک  نیا  زا  لـقن  هب  ات 240 ) هحفـصزا 168  ابیرقت   ) ار دوخ  لماک  باتک  تسخن  دـلجم  زا  یهجوت  لباق 
دقن هب  هک  هدمآ  هورفـش  نیدلادامع  مان   178 / 1 لماک : رد  تسین . نشور  یپاچ  هخـسن  رد  ثحب  زاغآ  تسا . هدوزفا  ییاـهزیچ  هناـیم  نیا 

اهباتک زا  یخرب  زا  تاحفـص  نیا  رد  ( 201 ، 200 ، 196 ، 185 ، 176  ) تسا هدمآ  يو  مان  ررکم  دعب  تاحفـص  رد  تسا . هتخادرپ  یثیدـح 
رد ص 221 دوشیم . دای  یندم و )...  ظفاح  ینادمه و  ظفاح  ءاملعلاوبا  دننام   ) خیاشم زا  زین  و  هیودرم ) نبا  بقانم  مولعلا و  عماج  دـننام  )
ار نیا  هورفش  نیدلادامع  هدمآ : رد ص 231  و  مهدزاود ...  ثیدح  رد  دروآ  يراخب  رابخا  تاضقانت  باتک  رد  نیدـلادامع  تسا : هدـمآ 
هب هک  اهارتفا  انعم ، تکاکر  رهب  زا  ضقانتلا و  باتک  رد  رشع  عباس  ثیدح  باب  رد  لقن  لقع و  زا  رود  شحاف  تخـس  تسا  هدرک  یحرش 

م  ) یمق رهاط  دـمحمالم  تسا . هدرک  دای  فلؤم  نامه  يراخب  تاـضقانتم  باـتک  زا  هحفـص 237  رد  مدرک . نآ  رکذ  كرت  هدرک  لوـسر 
، مق نیعبرالا ،  ) تسا هدرک  فصو  یفنح  ار  هورفـش  نیدـلادامع  هدرک و  لقن  يراخبلا  تاضقانت  باـتک  زا  يربط ، داـمع  قیرط  زا  ( 1098

. تسا هدروآ  یناهفصا  هورفش  نیدلا  فرش  ماما  زا   27 ثیداحا : رابخا و  رد  مه  يرعش  ص 355 .) 1418 ؛ ییاجر ، حیحصت 
م 277)  ) نایفس نب  بوقعی  فسوی  وبا  ریسفت / . 19
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( هللا مکیلو  امنا  لوزن  نأش  هراب  رد   ) 218 ثیداحا : رابخا و 

ع)  ) تیبلا لها  ریسفت  . 20
232 ثیداحا : رابخا و 

زا هک  صوصخ  هب  تسا  دایز  مود  لاـمتحا  تسا . هتفر  راـکب  ریبعت  نیا  تیب  لـها  زا  یثیدـح  ناونع  هب  اـی  تسا  باـتک  مسا  تسین  نشور 
. دوش یم  دای  مه  ع )  ) تیب لها  ریسافت 

نایبلا فشکلا و  یبلعثلا - ریسفت  . 21
. تسا هدرک  لقن  باتک  نیا  زا  دروم  دنچ  فلؤم 

دّمحم لآ  ّبح  یلع  تام  نم  ثیدح  : 139 ۀثالث ؛...  ممالا  قابس  ثیدح  : 80 هفحت :
. عقاو باذعب  لئاس  لأس  هیآ  لوزن  نأش  : 283 / 1 لماک :

286 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
256 ، 242 ، 151 همامالا : رارسا 

232 ، 174 ، 71 ، 69 ، 56 ثیداحا : رابخا و 
یناملس ریسفت  . 22

. هیقت هرابرد  : 198 ریهطت . هیآ  لوزن  نأش  رد  : 129 هفحت :
(. ع  ) یلع ماما  لئاضف  رد  یتایاور  : 151 - 150 / 1 مهاتآ ...  ام  یلع  سانلا  نودسحی  ما  هیآ  هراب  رد  : 105 / 1 لماک :

لها رباکا  هلمج  زا  هک  یناملـس  ریـسفت  رد  : » هک ترابع  نیا  اب  هدـش  لـقن  ریـسفت  نیا  زا  ع )  ) یلع ماـما  تلیـضف  رد  یتیاور  : 128 نیعبرا :
«. تسا هدمآ  تسا  تنس 

( ینسلا ناملس  ریسفت  یف   ) 278 همامالا : رارسا 
241 ، 212 ، 148 ، 71 ، 55 ، 28 ثیداحا : رابخا و 

يربط نیدلا  دامع  هناخباتک  مود  www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:78
وبأ یناورهنلا ، یناولحلا  یتفلا ، دمحم  نب  هللا  دبع  بلاط  یبأ  نب  ناملس  م 493 )  ) یَتَفلا نبا   » ناونع اب  يو  زا  [ 111 / 3  ] مالعالا رد  یلکرز 

هدرک دای  یناولح  دمحم  نب  هللادبع  نب  ناملس  زا  زین  توقای  تسا . هدرک  دای  ریسفت ، رد  اتدمع  وا ، راثآ  زا  يرامـش  زا  هدرک و  دای  هللا  دبع 
. تسا هتشذگرد  ای 494  لاس 493  هب  هتـشاد و  يرگید  راثآ  نآرق و  ریـسفت  باتک  صخـش  نیا  تسا . هدش  نکاس  ناهفـصا  رد  ادـعب  هک 

(234 - 235 ءابدالا 11 / مجعم  )
. نآرقلا لوزن  دیرگنب : يزاریشلا  ریسفت 

ع)  ) قداصلا ریسفت  . 23
286 همامالا : رارسا 

. تسا هدرک  باختنا  احماست  فلؤم  هک  تسا  یناونع  ای  تسا  یباتک  ناونع  تسین  مولعم 
ع)  ) يرکسعلا ریسفت  . 24

. تسا هیسابعلا  تیب  دوصقم  هک  هدرک  لقن  نیقسافلاراد  مکیروأس  هیآ  ریسفت  رد  یبلطم  باتک  نیا  زا   97 هفحت :
(. تسا هتفاین  ار  صن  نیا  یپاچ  نتم  رد  هک  تسا  هتشون  ححصم  ( ) هتفگ شیپ  بلطم  نامه  ، ) 303 ، 274 همامالا : رارسا 

م 150)  ) نامیلس نب  لتاقم  ریسفت / . 25
(. فلؤم مان  رکذ  اب  اهنت  باتک و  مان  نودب   ) 155 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

218 ءاطع ،) نع  لتاقم  باتک  یف  و   ) 116 ثیداحا : رابخا و 
م 390)  ) یناورهن ایرکز  نب  یفاعم  جرفلاوبا  یناورهنلا / ریسفت  . 26

اهنآ هلمج  زا  هک  هدروآ  وا  راثآ  زا  یحرش  يو  تسا و  میدن  نبا  رصاعم  فلؤم 
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فلتخم تاعوضوم  رد  باتک  هاجنپ  زا  شیب  هک  تفگ  نم  هب  فلؤم  دـیوگ : میدـن  نبا  تسا . نآرقلا  باـتک  نآرقلا و  لـیوأت  یف  باـتک 

لقن باتک  نیا  زا  دروم  نیدنچ  فلؤم  تسا . هدرک  دای  میدـن  نبا  بلاطم  باتک و  نیا  زا   256 هعیرذ 4 / رد  گرزباقآ  خیش  تسا . هتشون 
: تسا هدرک 

نیا  219 نوـحرف . مهیدـل  اـمب  بزح  لـک  هیآ  رد  بزح  قادـصم  نییعت  : 193 دـمحم ...  لآ  ّبح  یلع  تاـم  نَـم  تـیاور : : 139 هفحت :
ًاسمش و ال اهیف  نوریال  تلق : کنا  ادنوادخ  دیوگ : تنج  لها  دباتب . ییانشور  تنج  رد  يزور  هک  هدمآ  ینس  یناورهن  ریسفت  رد  ترابع :

. تسا هدرک  یمسبت  ع )  ) یلع دوخ  رهوش  اب  هک  تسا  س )  ) همطاف نادند  رون  هکلب  تسین  باتفآ  ییانشور  هک  دسر  باطخ  ًاریرهمز 
ریسفت رد  یبلطم  فلا ) گرب 68 -  ) بقانم رد  زین  تسا . هدمآ  یناملس  ریـسفت  زا  لقن  هب  تیاور  نامه  ب :) گرب 59 -  ) نیرهاطلا بقانم 

. تسا هدمآ  ثلاثب » انززعف   » هیآ
. تّدوم هیآ  ریسفت  رد  یبلطم  : 51 / 1 لماک :

. تسا هدمآ  ع )  ) یلع ماما  تلیضف  هس  رد  یتیاور  : 129 نیعبرا :
286 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

256 همامالا : رارسا 
97 ثیداحا : رابخا و 

م 435)  ) يدهلا ملع  یضترم  دیس  ءایبنالا / هیزنت  . 27
نایعیـش دندرک و  عمج  ءایبنالا  ۀلز  باتک  و  ص )  ) دمحم ات  مدآ  زا  ءایبنا  هب  ار  یـصاعم  دننک  تلاوح  و  تسا : هدمآ  اجنآ  رد  : 100 هفحت :
ءایبنالا هیزنت  رانک  رد  ءایبنالا  ۀـلز  زا  تسا  يربط  داـمع  هب  بوسنم  هک  مه   47 هیمامالا : دقتعم  رد  دـندرک . عمج  ءایبنالا  هیزنت  نآ  هضراعم 

. تسا ير  میقم  ینس  ملاع  طاشم  رفعجوبا  زا  ءایبنالا  ّۀلز  نیا  ص 11 . ضقن ، باتک  صکن : هراب  نیا  رد  زین  تسا . هدش  دای 
164 همامالا : رارسا 
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تاروت . 28

234 ، 201 ، 135 هفحت :
( مشش نرق   ) یسوط دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادامع  بقانملا / یف  بقاثلا  . 29

بقانم باتک  زا  یـشخب  هک  يروط  هب  تسا . هدرب  هرهب  فلتخم  دراوم  رد  نآ  زا  هتـشاد و  لـماک  ییانـشآ  یـسوط  رثا  نیا  اـب  يربط  داـمع 
رد بقاث  باتک  رد  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  یـسوط  دامع  هک  دـنچ  تازجعم  دـسیون : یم  ییاج  هک  نانچ  تسا . باتک  نیا  زا  نیرهاطلا 

دامع زا  دنچ  تازجعم  : 103 رد 1 / تسا . عـبنم  ات 129  نآ  زا  دـعب  تاحفـص  اعبط  و  ( 101 / 1 نیرهاطلا : بقانم   ) تسا هدرک  دای  بقاـنم 
. دشاب هتفرن  نآ  رکذ  هچنآ  زا  مسیونب  بقانم ، رد  بقاث  باتک  رد  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  یسوط 

زا یلقن   ) 432 / 1 تسا .) روهشم  زورما  ِلباب  نیمز  رد  همجمج  دجـسم  هک  دیوگ  یـسوط  نیدلادامع  رفعجوبا   ) 425 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
همالع ماما   ) 434 / 1 دیفم . خیش  سرد  سلجم  هب  مدش  رـضاح  دادغب  رد  لاس 401  رد  تسا : هتفگ  هک  هدروآ  یتسیرود  دـمحم  نب  رفعج 

هک یتخـسن  زا  ار  نیا  مدرک  لـقن  نم  هـک  دـیوگ  بقاـث  باـتک  رد  هللا  هـمحر  یـسوطلادمحم  نـب  یلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا  نیدـلادامع 
هدلب هب  ایناث  میدرک  لقن  یبرع  هب  یسرافزا  ار  نآ  ام  هنس 473 و  رد  یسراف  اب  دوب  هدرک  لقن  شیوخ و  طخ  هب  دوب  هتشون  یتسیرودرفعج 

(. هنس 671 رد  مق  رهش  رد  یسراف  هب  یبرع  زا  مدرک  لقن  اثلاث  يربط ] دامع  ینعی   ] نم هنس 573 و  رد  ناشاک 
نب یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  نیدـلادامع  مالـسالاۀجح  هعیرـشلارصان  لضافلا  هیقفلا  ملاعلا  اـنالوم  دـسیونیم : ب  گرب 117 - بقاـنم  رد 

نامه زا  یبلاطم  فلا  فلا و 141 - گرب 118 - رد  هک »...  هدرک  داریا  بقانم  رد  هک  بقاث  باتک  رد  دیوگ  يدهـشملا  یـسوطلا  دمحم 
ماما : » 636 رد 2 / و  تسا . هدش  لقن  باتک 
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 ...«. هک بقاث  باتک  رد  دیوگ  یسوط  نیدلا  دامع  و  تفگ ،»...  بقانم  باتک  رد  یـسوطلا  دامعلاب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  رفعجوبا 

بقاثلا هک  تسا  ینتفگ  دربب . مان  نآ  زا  هک  نآ  نودب  دشاب  هدرک  لقن  بقاثلا  باتک  زا  یناوارف  دراومرد  نیرهاطلا  بقانم  دـسریم  رظن  هب 
(. 1412 ق مق ، . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  بقانملا  یف 

(603 - 520  ) یناهفصا یشیرق  رخاف  نب  دحاولادبع  نب  رمعم  نب  دمحم  نیدلا  صلخم  هللادبعوبا  مولعلا / عماج  . 30
، یعفاشلا بهذملاب  اریـصب  اننفتم  ادیفم ، اثدحم ، امـشتحم ، اسیئر  ناک   » دننام ینیوانع  اب  ار  وا  یبهذ  هدوب و  فورعم  یملاع  نیدلا  صلخم 

لقن یبلاطم  باتک ، مان  زا  دای  نودب  173 و 176 : لماک 1 / ( 428 - 429 / 21 ءالبنلا : مالعا  ریس  . ) تسا هدوتس  ۀلودلا » یف  ةریبک  ةروص  هل 
. تسا هدمآ  باتک  مان  رد 179  اما  دنا ،)...  هدرک  داریا  ناشیا  لاثما  ینیوزق و  يذمرت و  یناهفصا و  رمعم  نب  دمحم  نیدلا  صلخم   ) هدرک
،225 کن : زین  تسا . ناهفصا  ياملع  زا  يو  هک  هدش  هتفگ  رد ص 219  هدش و  لقن  يو  باتک  زا  یثیدح  هدمآ و  يو  لماک  مان  رد 218 

230
(. دنک یم  یفرعم  هیودرم  نبا  درگاش  ار  وا   ) 183 ثیداحا : رابخا و 

م 494)  ) یمشج مکاح  همارک ، نب  دمحم  نب  نسحملا  راصبالا / ءالج  . 31
208 / 2 لماک :

،1987 توریب ،  ) ۀـیدیزلا ۀـمئالا  رابخا  باتک  رد  گنولدام  ار  باتک  نیا  زا  یـشخب  تسا . يدـیز  یلزتعم  ملاع  یمـشج  مکاح  زا  رثا  نیا 
. تسا هدرک  پاچ  ( 119 صص 134 -

م 606)  ) يزار رخف  مولعلا / عماوج  . 32
بلاق رد  رـصتخم  فیراعت  رب  لمتـشم  یـسراف و  نآ  نابز  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  مولعلا  عماج  ناونع  اب  باـتک  نیا  زا  غادولا  ناـمیلس 

. تسا یفراعملا  ةریاد 
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 ... درک و یهاشداپ  لاس  هدفه  دصتفه و  دیشمج  هک  هدروآ  مولعلا  عماوج  رد  يزار  رخف  فلا :) گرب 203 -  ) نیرهاطلا بقانم 

م 388)  ) ینابیشلا هللادبع  نب  دمحم  رکبوبا  نیحیحصلا / نیب  عمجلا  . 33
. دراد ملسم  باتک  یلع  حیحصلا  دنسملا  الاب و  رثا  هلمج  زا  باتک  نیدنچ  يو 

مان هدش  دای  ياهلقن  زا  لبق  هک  نآ  رابتعا  هب  تسا . هدشن  رکذ  یباتک  مان  اما  هدمآ  هدنـسیون  نیا  زا  لقن  ود  اجنیا  رد  . 67 ثیداحا : رابخا و 
. تسا یسدح  باتک  ناونع  نیاربانب  تسناد . هتفگشیپ  عبنم  ناوت  یم  هدمآ ، ملسم  يراخب و 

یمزراوخ ینومأم  دمحا  نب  دمحم  نب  مساق ) ای   ) مساقلاوبا هیواعم / تامذم  یف  هیواحلا  . 34
رد مه  گربلک  دـناهدرواین . ار  فلؤم  مان  مادـکچیه  اما  دـناهدرک ، لقن  باـتک  نیا  زا  مه  م 726 )  ) یلح همـالع  و  م 664 )  ) سوواـط نبا 

. تسا هفیقس  رد  لماک  رد  يربط  دامع  یلصا  عبانم  زا  باتک  نیا  تسا . هتخانشن  ار  فلؤم  ص 239 )  ) سوواط نبا  هناخباتک 
رّخأتیال رفاک و  ّالا  يدعب  کمّدقتیال  ّیلع ! ای  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  : 135 راربالا : هفحت 

. رفاک ّالا  کنع 
زا مراهچ  لصف  ناـیاپ  رد  فلؤم  نآ  زا  سپ  . 178 ، 178 دیوگ ،) هیواح  بحاص  ای  دـیوگ  یمزراوخ  ماسح   ) 176 ، 175 ، 173 / 2 لماک :

لوق تسا ) باـب  ناـمه  مشـش  مجنپ و  لـصف  دوصقم  اـیوگ   ) لـصف ود  نیا  : » دـسیونیم تسا  هیواـعم  لاوـحا  رد  هک  متفه  تسیب و  باـب 
ینومأم دمحا  نب  دمحم  نب  مساق  ظعاو  نیدباعلا  نیز  لضاف  خیش  درک  داریاهیواعم  تامذم  یف  هیواحلا  ۀلاسر  باتک  رد  تسا و  نافلاخم 

لماک 2/ تسا : هدمآ  نآ  زا  ییاهلقن  باتک و  فلؤم و  مانررکم  دعب  هب  هحفص 216  زا  نآ  زا  سپ  تسا ». تنس  لها  ياملع  هلمج  زا  وا  و 
رد . 260 ، 259 ، 258 ، 257 ، 253 ، 251 ، 244 ، 243 ، 239 ، 238 ، 233 ، 228 ، 220 ، 217
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ماما کچوک  رتخد  هراب  رد  هک  یبلطم  تسا . هدرک  ظفح  ار  هتخانشان  باتک  نیا  زا  يدایز  مجح  يربط  دامع  هک  تفگ  ناوت  تروص  نیا 
نیا زا  البرک  هثداح  هراب  رد  صوصخ  هب  یناوارف  بیارغ  بیاجع و  تسا . هدش  لقن  باتک  نیمه  زا  هدمآ  ماش  رد  هتـشذگرد  ع )  ) نیـسح

. تسا هدش  لقن  باتک 
. تسا هدش  لقن  هیواحلا  باتک  یف  یمزراوخلا  ینومأملا  مساقلاوبا  دروأ  ناونع  اب  دروم  کی  اهنت   253 همامالا : رارسا 

م 430)  ) یناهفصا هللادبع  نب  دمحا  میعنوبا  ءایلوالا / ۀیلح  . 35
ریبعت ایوگ  تسا . هدرک  لقن  ار  انم  سیلف  لسغلا  دعب  أضؤت  نم  ثیدـح  هدـمآ » یناهفـصا  میعنوبا  مولعلا  عماج  ءایلوا  هیلح  رد  : » 57 هفحت /

دوخ خیش  هب  ار  نآ  دنـس  هدروآ و  یناحلاص  زا  ار  یتیاور  مه   54 ثیداحا : رابخا و  رد  تسا . هدـمآ  میعنوبا  بقل  ناونع  هب  مولعلا » عماج  »
. تسا هدرک  بوسنم  یناهفصالا » ظفاحلا  میعن  یبا  مولعلا  عماج  بحاص   » نع يزار  حور  رهاطوبا 

. یناهفصالا میعن  یبال  مولعلا  عماج  یف  تسا : هدمآ   404 همامالا : رارسا 
میعنوبا يارب  یبقل  ناونع  هب  دـیاب  یم  هدـعاقلا  یلع  مولعلا .» عماج  بحاص  ظفاحلا  میعنوبا  باتک  و  : » تسا هدـمآ   170 ثیداحا : رابخا و 

. دشاب هتفر  راکب 
. تسا هدروآ  باتک  نیا  زا  ع )  ) داجس ترضح  هراب  رد  يرهز  زا  یلقن   610 / 2 نیرهاطلا : بقانم 

اما هدش  لقن  یثیدـح  يو  زا   161 رد ص : تسا . هدروآ  یبتجملا )  ) یناحلاص باـتک  زا  لـقن  هب  میعنوبا  زا  يربخ   42 44 ثیداحا : رابخا 
. تسا هدشن  هدرب  یباتک  مان 

م 458)  ) یقهیب نیسح  نب  دمحا  ةوبنلا / لئالد  . 36
43 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
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؟/ فلاوملا ۀحار  . 37

ربخ  ) 200 هفیلخ ،) گرم  يرامیب  رد  سابع  نبا  اـب  رمع  يوگتفگ  ربخ   ) 176 دـحا ،) زور  نایرارف  هراب  رد  يربخ   ) 133 ثیداحا : رابخا و 
اب رکبوبا  يوگتفگ   ) 242 یسابع ،) نیما  امن و  نبا  زا  یناتـساد   ) 226 227 مونلا ،) نم  ریخ  ةالـصلا  نوزفا  لمعلا و  ریخ  یلع  یح  فذـح 

(. رمع گرم  نامز  هراب  رد  يربخ   ) 264 گرم ،) يرامیب  رد  هشئاع 
( مشش نرق   ) طاشم لضفلاوبا  ءایبنالا / ّۀلز  . 38

. دندرک عمج  ءایبنالا  هیزنت  نآ  هضراعم  هب  نایعیش  دندرک و  عمج  ءایبنالا  ۀلز  باتک  و  : 100 هفحت /
244 ضقن : تسا . هدرک  دای  طاشم  لضفلاُوب  ءایبنالا  ۀلز  زا  يزار  لیلجلادبع 

م 322)  ) يزار نادمح  نب  دمحا  متاحوبا  هنیزلا / باتک  . 39
رامع هک  دوب  نآ  ببس  هعیش و  مسا  ّالا  دوبن  روهشم  بهاذم  ءامسا  زا  یمسا  چیه  لوسر  مایا  رد  هک  دمآ  تنیز  میس  دلج  رد  : 140 هفحت /

 ...«. يدندوب یلع  اب  امئاد  ناشیا  دادقم ، ناملس و  رذوبا و  و 
. تسا هدش  هدرمش  نافلاخم » بتک   » زا هدش و  لقن  هنیزلا  باتک  زا  الاب  بلطم  نامه   44 / 1 لماک :

باتک رد  هدمآ :  902 رد 2 / زین  دنتسه .) هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  طابسا  نیسح  نسح و  هک : تیاور  نیا   ) 410 ، 30 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
(. ع  ) یلع رب  ار  هباحص  داهن  لیضفت  هک  دوب  نآ  هئجرم  هک  دمآ  هنیزلا 

250 درمش ،) یم  تنس  لها  بتک  هلمج  زا  ار  باتک  اجنیا ، رد   ) 219 موس ،) دلجم  هنیزلا  زا   ) 163 همامالا : رارسا 
هدش پاچ  یئارماسلا  مولـس  هللادبع  قیقحت  اب  هنیزلا  باتک  تسا و  یلیعامـسا  هعیـش  يزار و  نادمح  نب  دـمحا  متاحوبا  باتک  نیا  فلؤم 

. تسا
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یناگریس نسح  نب  یلع  هجاوخ  ضایب / داوس و  . 40

: تسا هتـشون  دامع  تسه ؟ نانآ  وزج  وا  ایآ  هک  نیا  هراب  رد  يو  زا  رمع  شـسرپ  تسا و  ناقفانم  مان  زا  هفیذـح  یهاگآ  ربخ  : 247 هفحت :
. تسا هدنام  ياجرب  باتک  نی  زا  ییاه  هخسن  خیاشم . تاقبط  رکذ  رد  تنس  لها  بتک  زا  دمآ  ضایب  داوس و  باتک  رد  هک  نانچ 

( مجنپ نرق   ) یناغماد هللادبعوبا  سورعلا / قوس  . 41
مو هراب ي  رد  يراعـشا  مود  و  تیب . لها  هراـب  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  نأـش  رد  تسخن  تسا . هدرک  لـقن  نآ  زا  بلطم  ود   130 ، 129 هفحت :

: يریمح دیس  زا  روهطلا 
ءاسکلا لها  هیف  لضفلاب  زافمیظع  موی  روهطلا  موی  نیأ 

ءاجرلا نسحب  ّهبر  یلإ  اعراض  الهتبم  یبنلا  هیف  ماق 
ییاعد  یهلا  مهیف  بجتسافیتیب  لها  مّهنإ  ّبر  ای  لاق 

نآ رب  لیذ  تیب  ود  و  هدـیدرگ ، لقن  هدـش  هدرمـش  ثیدـح  باحـصا  زا  هک  یناغماد  سورعلا  قوس  باتک  زا  الاب  راعـشا  : 161 / 1 لماک :
. تسا هدش  هدوزفا 

ءانبالا ینب  نع  مهنع  ءانبالا  نع  مهنع و  سجرلا  بهذأ 
ءایقتالا  راربالا و  ةولص  ومکیلع  مالسلا  هللاۀمحر و 

242 همامالا : رارسا 
هوجولا و حالـصا  مان  اب  تسا  یباتک  فلؤم  هتـسیزیم  مجنپ  نرق  رد  هک  یناـغماد  میهاربا  نب  دـمحم  نب  نیـسح  هللادـبعوبا  ماـن  اـب  یفلؤم 

لقن یبلطم  باـتک  نآ  زا  ص 259 )  ) دوعـسلا دعـس  رد  سوواط  نبا  دشاب . هدنـسیون  نیمه  دـناوتیم  هدـش و  پاچ  هک  نآرقلا  یف  رئاظنلا 
ص سوواط ، نبا  هناخباتک   ) تسا هدـشن  سورعلا  قوس  باتک  هب  ياهراشا  فلؤم  نیا  هراـب  رد  گربلک  تاحیـضوت  ناـیم  رد  تسا . هدرک 

رـشعموبا هب  سورعلا  قوس  مان  اب  یباتک  ص 1009 ) نونظلا ، فشک   ) هفیلخ یجاـح  ص 229 .) ، 480 مالسالا 471 - خیرات   ) یبهذ ( 604
يربط دمصلادبع  نب  میرکلادبع 
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. تسا تءارق  هراب  رد  هک  هداد  تبسن  م 478 )  ) هکم نکاس 

ای 151)  150  ) راسی نب  قاحسا  نبا  دمحم  ۀیوبنلا / ةریسلا  . 42
زا بلاـط .) یبأ  نب  ّیلع  هب  قّدـص  هلآو و  هیلع  یلع  هللایلـص  هللا  لوـسر  فـلخ  یّلـص  نمآ و  نم  لّوأ  نإ  تیاور   ) 57 ثیداحا : راـبخا و 

. هدش دای  تسا ، حرطم  ملاع  قافآ  رد  هک  يربخ  ای  باتک  ناونع  هب  ربخ  نیا  ای  قاحسا  نبا  باتک 
یناعقارولا میهاربا  نب  مساقلاوبا  باهش / حرش  . 43

. تسا هدرک  دای   1067 / 2 نونظلا : فشک  رد  رابخالا  باهش  رب  حرش  نیا  زا  هفیلخ  یجاح 
نیـسحلا دـلو  نم  يدـهملا  هک  دـناهدرک  عاـمجا  ناثدـحم  تسا  هـتفگ  هـک  هدروآ  یعاـضق  نخـس  هراـب  رد  فـلؤم  زا  یلقن  : 184 هفحت :

. تسا هتخادرپ  ههبش  نیا  ییوگخساپ  هب  يربط  دامع  همطاف . دلو  نم  يدهملاو 
332 همامالا : رارسا 

189 ثیداحا : رابخا و 
یعازخ دمحم  نب  یلع  نب  نیسح  حوتفلاوبا  بابلالا / حور  بابحالا و  حور  ای  باهشلا  حرش  . 44

212 ، 189 ثیداحا : رابخا و 
یملع و تاراشتنا  نارهت ،  ) رابخالا باهـش  رب  يومرا  همدقم  زا  باتک  ناونع  تسا . هدش  دای  باهـش  رب  وا  حرـش  یعازخ و  زا  اهنت  نتم  رد 

. تسا هدش  هتفرگ  ص ج ) یگنهرف ،
ای 407)  406  ) یشوگرخ ظعاو  نامثع  یبا  نب  کلملادبع  دیعسوبا )  ) دعسوبا ص /)  ) یبنلا فرش  . 45
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هدش رشن  شیپ  اهلاس  نآ  یسراف  نهک  همجرت  تسا . هدیسر  پاچ  هب  ریخا  ياهلاس  رد  مه  یبرع  نتم  دنروهشم و  ود  ره  هدنسیون  باتک و 

نآ زا  بقاـنم  رد  بوشآرهـش  نبا  يرولا و  مـالعا  رد  یـسربط  هک  ناـنچ  تسا ، هدوب  هعیـش  ياـملع  دانتـسا  دروم  هشیمه  روبزم  باـتک  و 
. دناهدرک هدافتسا 

. تسا هدرک  دای  داتسا  دنوشیپ  اب  مه  ار  فلؤم  مان  هدرک و  لقن  ص )  ) یبنلا فرش  زا  یبلطم  : 241 / 1 لماک :
رد باتک . مان  زا  داـی  نودـب  یـشوگرخ  ماـما  زا  بلاـطیبا ، نب  ّیلع  یلهأ  نم  اریزو  یل  لـعجا  مهللا  دومرف : لوسر  ثیدـح  : 212 هفحت :

ياریحب هیـصوت  هب  رکبوبا  ندروآ  نامیا  هراب  رد  اجنآ  بلطم  تسا . هدـماین  فلؤم  مان  یلو  هدـش  داـی  ةوبنلا  فرـش  باـتک  زا   141 هفحت :
حیحـصت  ) يدـنوار همجرت  یبـنلا  فرـش  رد  هنیع  هب  بلطم  نیا  دوب . یهاوخ  وا  ریزو  وـت  دـمآ و  دـهاوخ  يربماـیپ  تفگ  هک  تسا  بهار 

. تسا هدمآ  1361 ص ) نارهت ، نشور ، دمحم 
407 ناسارخ ،) ثدحم  یشوگرخلا  هرکذ  ، ) 341 ، 225 همامالا : رارسا 

م 454)  ) یعاضق همالس  نب  دمحم  هللادبعوبا  رابخالا / باهش  . 46
یملید رابخالا  سودرف  تسا . هدروآ  باهـشلا  دنـسم  رد  دیناسا  هارمه  هدرک و  فذح  ار  نآ  دیناسا  هک  تسا  یعاضق  یثیدـح  باتک  نیا 

نبا هناخباتک   ) دناهتـشون نآ  رب  مه  یحورـش  هدوب و  ینـس  هعیـش و  ياملع  هجوت  دروم  باهـش  باتک  رگید . یبیترت  اب  تسا  باـتک  نیمه 
(. ص ج ، 1361 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  رابخالا ، باهش  رب  يومرا  همدقم  و  ص 523 ، سوواط ،

. یباحصأ رایخ  مّهنإف  یترتع  یف  ینوظفحا  یتّما و  رایخ  مّهنإف  یباحصأ  یف  ینوظفحا  : 159 هنیفس ،) ثیدح   ) 136 ۀفحت :
،331 ، 296 هنیفس ،) ثیدح   ) 250 همامالا : رارسا 
235 ، 190 ، 189 ، 68 ، 65 ، 20 ثیداحا : رابخا و 

يربط نیدلا  دامع  هناخباتک  مود  www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:88
م 256)  ) يراخب لیعامسا  نب  دمحم  يراخب / حیحص  . 47

هدش و لقن  ریط  ثیدح  رد 142  دراد . يراخب  هب  یتراشا  رد ص 109  یسیع .) عوجر   ) 170 سیمخلا ،) موی  ثیدح   ) 141 ، 116 هفحت :
تـسا روطـسم  حیحـص  رد  هک  هدش  هتفگ  هدمآ و  ریدغ  ثیدح  رد 143  تسا . هدمآ  اهحیحـص »  » عیمج رد  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هدـمآ 

هک مه  ار  يروباشین  مکاح  باتک  یتح  دنادیم و  نیحیحـص  زا  معا  ار  حیحـص  ظفل  فلؤم  دـشاب .) يراخب  حیحـص  دوصقم  دـیابن  اعبط  )
رد هدـش . لقن  نیحیحـص  زا  یبلطم  لوصفلا  تکن  زا  لقن  هب  رد 138  دنکیم . دای  مکاح  حیحص  ناونع  اب  تسا  نیحیحـص  رب  كردتـسم 

. تسا روطسم  نیحیحص  رد  هدش  هتفگ  هدمآ و  قلاخلا  ۀیصعم  یف  قولخمل  ۀعاطال  ثیدح   153
. يراخبلا تاضقانت  ناونع  هب  دینک  هاگن  تسا . هدمآ  نآ  اب  ضقانم  ثیداحا  لقن و  يراخب  زا  یناوارف  ثیداحا  دعب ، هب   169 / 1 لماک :

91 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
435 ، 292 ، 268 ، 255 ، 252 ، 225 ، 173 ، 110 همامالا : رارسا 

،179 ، 178 ، 175 ، 173 ، 156 ، 151 ، 149 150 ، 148 ، 140 ، 134 ، 132 ، 95 ، 85 ، 84 ، 67 ، 66 ، 47 ، 42 ، 41 ، 36 ثیداحا : راـبخا و 
236 ، 221 ، 208 ، 207 ، 202

و نأـشلا و ...  حیحـص  تفه  رد  هک : نیا  اـی  و  (. 155 ثیداحا : راـبخا و   ) دـنک یم  داـی  حاحـص »  » زا یلک  روط  هب  یهاـگ  مه  ریخا  رثا  رد 
. تسا هدمآ  نافلاخم  بتک  زا  حیحص  رد  هدمآ : : 177 ثیداحا : رابخا و  رد  زین  (. 185 ثیداحا : رابخا و   ... ) اهنآ ریغ  حاحص و 

م 261)  ) يروباشین جاجح  نب  ملسم  ملسم / حیحص  . 48
. تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ناهد  زا  هقدص  يامرخ  نتفرگ  هب  طوبرم  هک  هدرک  لقن  یتیاور   116 هفحت :

92 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

يربط نیدلا  دامع  هناخباتک  مود  www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:89
،410 همامالا : رارسا 

173 ، 156 ، 67 ثیداحا : رابخا و 
م 255)  ) ظحاج رحب  نب  ورمع  نامثعوبا  هینامثعلا / . 49

مان زا  دای  نودب  زین  رگید  ياج  رد  يو  دروآ »...  مالـسا  نوچ  رکبوبا  هک  ینامثع  باتک  رد  دـیوگ  يدـیزی  یبصان  ظحاج  : 36 / 2 لماک :
درک عورش  مولع  هلمج  رد  هک  دنیوگ  قساف  ظحاج  هک  رت  بجع  و  دسیون : یم  هک   63 / 2 کن : هلمج  زا  دراد . ییاهلقن  ظحاج  زا  باتک ،
ریما توادـع  وا  هک  اریز  نآ  لاثما  تایهلا و  تایعیبط و  تایقطنم و  تایـضایر و  هقفلا و  لوصا  مـالک و  هقف و  فرـص و  وحن و  تغل و  زا 

. یلع تیب  لها  یلع و  صقن  رب  هتخاس  اهباتک  هدرک و  رهاظ  تیب  لها  نینمؤملا و 
؟/ ۀنسلا لمع  . 50

224 ، 200 ۀیمامالا : دقتعم 
 .. تسا هدرک  دای  وا  ياهباتک  تسرهف  رد  رثا  نیا  زا   115 ءاملعلا : ملاعم  بحاص  هک  دشاب  یسوط  خیش  زا  دیاش 

؟ فلؤم همئالا / نیع  . 51
هعیرذ رد  ناونع  نیا  اب  یباتک  تساور . هیواعمرب  تنعل  هجو  هد  هب  هک  دـنک  تیاور  همئـالا  نیع  دـسیونیم : فلؤم  ماـن  رکذ  نودـب  فلؤم 

. تسا هدماین 
ینونفلا نویعلا / . 52

هفاضا دعب  و  هلأسم ) کی  رد  مکح  دنچ  هب  رکبوبا  تواضق  هراب  رد  یبلطم   ) تسا هدمآ  ینونفلا  نویع  باتک  رد  و  : 198 ثیداحا : رابخا و 
. دوب مامت  یبصان  ینویع  و  دنک : یم 
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؟/ نساحملا نویع  . 53

اضر ماما  زا  ار  بهذلا  ۀلسلس  تیاور  سپس  هک »...  درک  داریا  نساحملا  نویع  باتک  رد  یمق  هیوباب  هک  تسا  هتشون  يربط   49 / 1 لماک :
هلمج نیا  و  تسا ... : هتشون  ب ) گرب 115 -  ) نیرهاطلا بقانم  رد  یمق . هیوباب  زا  هن  تسا  دیفم  خیش  زا  باتک  نیا  تسا . هدرک  لقن  (ع )
قیفوت هب  الا  دوبن  هلمج  نیا  دنتـشاد و  عالطا  هلمج  رب  رخاوا  لئاوا و  بتک  هتفرن  داتـسا  هب  هدـناوخان و  ملع  هک  تسا  ناشیا  تماما  تلـالد 

رد تسا ! هدـنب  نیا  بتک  زا  قاروا و  دـنچ  رد  تسا  دوجوم  نساـحملا  نویع  رد  ماـمت  تسا و  میظع  یثـحب  نیا  يوامـس و  دـییأت  یهلا و 
هک دـشاب  نیا  هتفگـشیپ  ترابع  زا  شدوصقم  دـیاش  تسا . هدرکن  دای  ار  باتک  فلؤم  اـما  هدرک  لـقن  نآ  زا  یثیدـح   516 همامالا : رارسا 

. تسوا تیکلم  رد  باتک 
(314 م ح .  ) یفوک مثعا  نب  دمحا  حوتفلا / . 54

. تفالخ هراب  رد  هباحص  اب  ع )  ) یلع ماما  هرکاذم  رد  حوتف  زا  يدنلب  اتبسن  نتم  کی   231 هفحت :
.252 ، 250 ، 232 ، 231 ، 228 ، 224 ، 223 ، 222 ، 217 ، 107 ، 103 ، 102 ، 99 ، 98 ، 97 / 2 158 ؛ ، 151 ، 126 ، 105 / 1 لماک :

271 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
،371 تسا ) هدوب  یبصان  مثعا  نبا  هک  دسیون  یم  اجنآ  رد   ) 171 همامالا : رارسا 

252 ، 240 ، 215 ، 213 ، 172 ، 42 ثیداحا : رابخا و 
نیدلا دامع  هناخباتک  مود  شخب  ححصمهمدقم 90  يربطلا  دامع  (ع ،) تیب لهأ  لئاضف  م 207 )  ) يدقاو رمع  نب  دمحم  ماشلا / حوتف  . 55

71 ص :  يربط ..... 
هک درک  داریا  ماشلا  حوتف  باـتک  رد  يدـقاو  هک  دـنیوگو  : » تراـبع نیا  اـب  هدروآ   337 لـماک 1 / رد  نآ  زا  یلقن  هطـساولا  عم  فلؤم  اـی 

توم ضرم  رد  رکبوبا 
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باتک مانزا  يدای  اجنآرد  دیوگ »..  تسا  بصاون  ياملع  رابک  زا  ناخروم و  هلمج  زا  هک  يدـقاو  : » دـسیونیم  7 لماک 2 / رد  تفگ .»... 

.153 / 2 کن : زینو  هدرکن .
 ..(. دیوگ يزار  يدقاو  رمع  نب  دمحم   ) 817 / 2 ، 427 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

مان ریخا  دروم   ) 250 تسا ،) هدروآ  ماشلا  حوتف  باتک  رد  داقتعا  یبصان  تسا و  بهذم  ینامثع  هک  يدقاو   ) 231 ، 177 ثیداحا : رابخا و 
(. دیوگ یبصان  يدقاو  هک  تسا  هدمآ  طقف  هدماین و  باتک 

م 509)  ) یملید رادرهش  نب  هیوریش  عاجشوبا  سودرفلا / . 56
. یلع هللا  يدی  نیب  ۀمایقلا  موی  مصتخی  نم  لّوا  دیوگ : سودرف  باتک  بحاص  : » دسیونیم فلؤم  مان  زا  دای  نودب  فلؤم  : 263 / 2 لماک :

270 سوواط : نبا  هناخباتک  کن : نآ  زا  هعیش  ياملع  ياهلقن  سدورف و  باتک  فلؤم و  هراب  رد 
م 458)  ) یقهیب نیسح  نب  دمحا  هباحصلا / لئاضف  . 57

رد هک  دنک  یم  دای  هباحصلا  ریهاشم  زا  دامع  يدراوم ، رد  تسا . هوبنلا  لئالد  ننسلا و  فورعم  باتک  ود  بحاص  یقهیب  نیسح  نب  دمحا 
دنچره هدرک و  لقن  نآ  زا  يدراوم  رد  دامع  هک  تسا  هباحـصلا  لئاضف  باتک  تسه  هچنآ  تسین . يرثا  نینچ  يو  هب  بوسنم  راثآ  ناـیم 

. دراد دوجو  فیحصت  لامتحا  اما  فیعض 
میهاربا یلإ  هاوقت و  یف  حون  یلإ  هملع و  یف  مدآ  یلإ  رظنی  نأ  دارأ  نم  ثیدـح  باتک ) نیا  زا  يزار  رخف  زا  لـقن  هب   ) 139 و 263 هفحت :

. تسا هدرک  لقن  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یلإ  رظنیلف  هتدابع  یف  یسیع  یلإ  هتبیه و  یف  یسوم  یلإ  هتّلخ و  یف 
دمحا : 204 / 2 تسا . هدش  طبض  هباحـصلا  ریـشانم  رد  یقـس  دمحا  یپاچ : نتم  رد  طلغ  هب  باتک  مان  هدمآ و  ثیدح  نامه   90 / 1 لماک :

توادع و ببس  هب  تفرن  نوریب  نامیا  زا  اما  درک ، دب  هیواعم  هک  دیوگ  یقهیب  نیسح  نب  نسح  نب 
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. دشاب يو  زا  يرگید  باتک  تسا  نکمم  هک  هدمآ  هباحصلا  لئاضف  باتک  مان  : 213 / 2 یلع . اب  هبراحم 

. تسا هدش  لقن  الاب  ثیدح  نامه  همادا  رد  هدروآ »...  هباحص  رکذ  رد  یقهیب  دمحا  : » 117 نیعبرا :
(. ۀباحصلا لئاضف  ناونع  اب   ) 365 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

195 ، 49 ثیداحا : رابخا و 
؟ فلؤم ملت / الف  تلعف  . 58

گرم رد  هدـیبعوبا  هفیذـح و  یلوم  ملاس  لبج و  ذاعم  ورکبوبا  رمع و  هک  هدروآ  یلقن  هدرک و  هراشا  باـتک  ماـن  هب  اـهنت   129 / 2 لماک :
تلعف دـق  ناونع  اب  یباـتک  زا  یـشاجن  تسا . هدـش  لـقن  گرم  تقو  رد  رکبوبا  نخـس   132 رد 2 / زین  دـندرمب . نایوگروبث  لـیو و  هلمج 

(. ش ص 422 ، لاجرلا ،  ) تسا هدرک  دای  یعیش  ملکتم  یخلب  دمحم  نب  رفظم  يارب  ملتالف 
(. تسا هدروآ  هفیقس  رد  لماک  رد  ار  نآ  دیوگ  یم  هک  نآ  زا  یلقن   ) 172 ثیداحا : رابخا و 

م 189)  ) یئاسکلا يوحنلا  ةزمح  نب  یلع  ءایبنالا / صصق  . 59
(. 1922  ) هدش پاچ  ندیل  رد  باتک  نیا  ( 180 ص 179 ، فئارط ،  ) تسا هدش  دای  مه  أدتبملا  باتک  ناونع  اب  باتک  نیا  زا 

210 هفحت :
هدرک لقن  عبنم  زا  ّیلعب  هترـصن  ّیلعب و  هتدّیا  هللا  لوسر  دمحم  هللاالا  هلاال  شرعلا  قاس  یلع  بوتکم  ثیدح : دروم  ود  ره   143 / 1 لماک :

 .... هک دروآ  یئاسک  : 327 تسا .
404 همامالا : رارسا 

148 ثیداحا : رابخا و 
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نیتیفاک . 60

. وحن فرص و  رد  دوب  نیتیفاک  بحاص  یکی  هک  دسیون  یم  دندش  هتشک  ناخوکالوه  روتسد  هب  هک  ییاملع  هراب  رد  : 97 هفحت :
م 276)  ) يرونید هبیتق  نبا  ملسم  نب  هللادبع  دمحموبا  هبیتق / نبا  باتک  . 61

دـش نوریب  ایند  زا  لوسر  نوچ  هک ، هدروآ  دوخ  باتک  رد  تسا  تنـس  لـها  ياـملع  زا  هک  هبیتق  نبا  و  دـسیون : یم   68 ثیداحا : رابخا و 
 ... رامعو و ناملسو  رذوبا  هک  درکب  ناشیا  رصح  دندش و  یضفار  هباحص  رباکا  زا  نت  هدفه  مشاهونب و  اب  یلع 

م 538)  ) يرشخمز هللا  راج  هب  فورعم  رمع  نب  دومحم  فاشکلا / . 62
یلع ماما  طسوت  يرتشگنا  قافنا  ثیدـح  باتک ) زا  دای  نودـب  همالع  هللاراج  زا  لقن  هب   207 و 2 /  ) 79 تدوم . هیآ  هراـب  رد   51 / 1 لماک :

/2 کن : و  فاشک ! باتک  رد  دیوگ  رـسفم  مکاح  : 219 / 2 تسا . هدش  لقن  ریسفت  زا  ۀثالث ...  ممالا  قاّبُـس  ثیدح   151 / 1 زامن . رد  (ع )
(. تسا هدوبن  جیار  يرشخمز  يارب  مکاح  بقل  لوصالا ، یلع  . ) 254

320 همامالا : رارسا 
219 باتک ،) مان  رکذ  نودب   ) 217 ، 97 ، 56 ثیداحا : رابخا و 

؟ یناهفصا عرابلا  فشک  . 63
. تسا هدش  دراو  ع )  ) یلع نأش  رد  ( 96 میرم :  ) ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  دیوگ  یم  : 138 هفحت /

. تسا هدادن  تسد  هب  رتشیب  یهاگآ  هدنسیون  هراب  رد 
( الاب لقن  نامه   ) 255 همامالا : رارسا 

هک تساهدروآ ...  شیوخ  بتک  زا  یضعب  رد  یناهفصا  عراب  : » هدمآ  128 نیعبرا :
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.« يوجن میس  ربیخ ، زور  رد  نداد  يو  هب  تیار  مود  س ،)  ) همطاف جیوزت  لوا  دوبن : ار  سک  ناهج  رد  هک  دوب  ار  یلع  هنسح  هس 

یبلاعث قاحساوبا  فئاطل / . 64
. تسا هدرک  لقن  هشیاع ، طسوت  نامثع  زا  ییوگدبزا  یکاح  یبلطم   244 هفحت :

. نامثع لتق  هراب  رد  يربخ   157 همامالا : رارسا 
م 538)  ) يرشخمز هللا  راج  رمع  نب  دومحم  رابخالا / مجرتم  . 65

. هللا لوسر  لآ  اوبحت  یتح  کلذ  مکعفن  ام  رئانحلاک  اونوکت  یتح  متیلص  نا  تیاور :  208 - 207 ثیداحا : رابخا و 
نابعش 445) م   ) يزارلا دهازلا  ظفاحلا  نامسلا  یلع  نب  لیعامسا  دیعسوبا  هیما / ینب  بلاثم  باتک  . 66

(55 - 59 / 18 ءالبنلا ، مالعا  ریس  . ) تسا هدمآ  شلاح  حرش  یناوارف  رداصم  رد  هدوب و  هیلدع  هلزتعم و  خیاشم  زا  دیعسوبا 
ۀیما ینب  بلاثم  باتک  یف  تدرو  تاکن  دئاوف و  یف  دـسیونیم :  182 رد 2 / تسا . هدـش  لقن  باتک  نیا  زا  یبلطم   134 - 133 / 1 لماک :

. هرداون هباتک و  ۀصالخ  نم  وه  ام  تبتکف  ۀنسلا  لها  ءاملع  نم  وه  نامسلا و  یلع  نب  لیعامـسا  دیعـسوبا  ظفاحلا  دهازلا  خیـشلا  مالک  نم 
باـتک نیا  مهم  ياهـشخب  زا  یکی  نیا  دـباییم . همادا  ات ص 197  هک  دـنکیم  لـقن  ار  باـتک  نیا  بلاـطم  یتاحفـص  یط  رد  نآ  زا  سپ 
ياملع هلمج  زا  وا  هک  اریز  نافلاخمرب ، ار  هعیش  تسا  تجح  هملک  ره  تسا و  نامس  دیعسوبا  مالک  تابختنم  زا  لصف  نیا  : 197 / 2 تسا .

. تسا هدش  لقن  نآ  زا  یبلطم  زین   202 رد 2 / ناشیا . ثیداحا  رابخا و  تاور  هلمج  زا  تسا و  تنس  لها 
هدیمان ینس  و  ع )  ) یلع ماما  رب  نعل  تنس  هراب  رد   ) 30 / 1 نیرهاطلا : بقانم 
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(. نافلاخم ندش 

( یسوجم اب  ناملسم  کی  هرظانم  هراب  رد  یتیاکح   161 همامالا : رارسا 
. تسا ۀیما  ینب  باتک  ناونع  اجنیا  رد  هرظانم .) رد  الاب  ربخ  نامه   ) 99 هفحت :

یناحلاصلا نسح  نب  دمحم  نب  دومحم  نیدلا  دعس  یبتجملا / . 67
زا تسا : هدش  هتفگ  هدـمآ و  یناحلاص  نسح  نب  دـمحم  يو  مان   137 هفحت : رد  تسا . هدرک  لقن  باـتک  نیا  زا  ررکم  شراـثآ  رد  فلؤم 

دعس  101 رابخا : رد  تسا . هدمآ  یناحلاص  دمحم  نب  دومحم   29 ثیداحا : رابخا و  رد  يو  مان  اما  نارخأتم . زا  دوب  ناهفـصا  رابک  ياملع 
. تسا هدوب  یناحلاص  نسح  نب  دمحم  نب  دومحم  زین  هفحت  رد  هک  تسا  نآ  سدح  هدمآ . یناحلاص  دمحم  نب  دومحم  نیدلا 

ناحلاص ناونع  لیذ  یناعمـس  دـننایعازخ ». ناشیا  دـنیوگ  ناهفـصا و  رد  تسا  یتلم  ناحلاص  و  : » دـسیونیم ناحلاص  هراب  رد   137 هفحت :
فلؤم مان  هتبلا  هک  هدروآ  ار  لحم  نآ  هب  بوسنم  ناملاع  زا  یخرب  مان  سپـس  يو  ناهفـصا . رد  تسا  یگرزب  هلحم  ناـحلاص  دـسیونیم :

. تسین نانآ  نایم  رد  یبتجملا 
امل بلاط  یبا  نب  یلع  ّبح  یلع  مهّلک  قئالخلا  عمتجا  ول  تیاور  : 137 ع .)  ) ابع لآ  نت  جنپ  هراب  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  هراب  رد   129 هفحت :
وهف ّیلع  یف  ّکش  نم  تیاور  : 137 ۀنسح . اهعم  عفنتال  ۀئیس  کضغب  ۀئیس و  اهعم  رـضتال  ۀنـسح  کّبح  ّیلع  ای  تیاور : : 137 رانلا . قلخ 
یل لعجا  مهللا  تیاور  : 212 ع .)  ) یلع ماما  هراب  رد  نینمؤملاب  هرـصنب و  كدّیأ  يذلا  وه  هللا  کبـسح  نأف  هیآ  لوزن  هراب  رد  : 210 رفاک .

. تیبلا لها  ایلع و ال  اوبستال  تیاور : : 217 بلاط . یبا  نب  یلع  یلها  نم  اریزو 
.427 ، 420 ، 407 دروم ،) ود   ) 404 ، 306 ، 286 ، 280 ، 268 ، 242 ، 154 ، 67 همامالا : رارسا 

نب دومحم  باتک  زا  ثیدح  هدزون  نیا  تسا : هتشون  اهتنا  رد  هدرک و  لقن  ثیدح  هدزون  اعمج  تاحفـص  نیا  رد   ) 1 29 ثیداحا : رابخا و 
یناحلاص دمحم 
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هراب رد  يرعش   ) 27 ، 21 ، 18 تسا .). رعـش  هک  دروم  ود  ياهنم  تسا  ثیدح  همه  مه  يدعب  دراوم  دش . هتـشون  بهذم  یعفاش  یناهفـصا 

. تسا یبـتجم  باـتک  زا  ثیدـح  هس  نیا  و  دـسیون : یم  هدرک  لـقن  نآ  زا  لـصفم  ربـخ  هس   ) 42 45 دروـم ،) هس   ) 39 - 38 ، 29 ترتع ،)
تفگ یبتجم  باتک  دلجم  لوا  رد  یناحلاص  ، ) 50 ، 49 ، 48 ، 47 روط 46 ،) نیمه  تسا . هدرک  لقن  میعنوبا  زا  ار  هدش  دای  رابخا  یناحلاص 

،102 ، 101 ، 99 ، 96 ، 94 ناهفصا ،) رد  تسا  یتلحم  ناحلاص  ، ) 88 ، 86 - 85 رعش ،)  ) 83 ، 74 78 ، 61 ، 60 ، 59 ، 57 ، 54 ، 53 ، 52 ...(، 
ات هک  تسا  رثا  نیمه  زا  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لـئاضف  هراـب  رد  یـسابع  روصنم  شمعا و  يوگتفگ  ینـالوط  تیاور  ـالامتحا  ، ) 104

-214 ، 212 ، 204 ، 192 - 191 ، 182 ، 164 ، 161 ، 144 ، 143 138 ؛ ، 135 134 ؛ ، 118 128 ، 114 دـماجنا ،). یم  لوـط  هب  هحفص 112 
236 ، 234 تسا ،) هتفرگ  میعنوبا  زا  ار  دراوم  نیا  یناحلاص   ) 227 ، 222 ، 219 ، 218 ، 216

. تسا هتشاد  هگن  ام  يارب  ار  یبتجملا  باتک  زا  يدایز  شخب  يو  هک  تفگ  دیاب  ساسا  نیا  رب 
م 358)  ) يربکعلت نوراه  نب  دمحم  رفعجوبا  تاوعدلا / عومجم  . 68

233 ۀیمامالا : دقتعم 
. میراد فلؤم  نیا  زا  مان و  نیمه  اب  یباتک  زا  هک  تسا  یعالطا  ساسا  رب  هدنسیون  مان  هدماین و  فلؤم  مان  عبنم ، رد 

ةاضقلا یضاق  طیحم / باتک  . 69
. تسا هدیسر  پاچ  هب  زین  طیحملا  باتک  تسا و  م 413 )  ) رابجلادبع یضاق  ةاضقلا  یضاق  زا  دوصقم 

اب لاتق  هب  ادـتبا  زگره  رامع  لتق  زا  شیپ  ع )  ) یلع ماما  هک  تسا  هدروآ  ـالاب  تروص  هب  فلؤم  باـتک و  ماـن  اـب  هراـشا  اـب   225 / 2 لماک :
. درکن ناشیا 
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يروباشین مکاح  نیحیحصلا / یلع  كردتسملا  . 70

اب  136 ۀلالـض . یف  مکلخدی  نل  يده و  نم  مکجرخی  نل  هنا  مالـسلا : هیلع  یلع  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح   104 هفحت :
نل یلع  عم  نآرقلا  نآرقلاعم و  ّیلع  دومرف : ص )  ) لوسر هک  مکاـح  هحیحـص  رد  هصاـخ  تسا  دراو  ناـشیا  بتک  هلمج  رد  تراـبع : نیا 

. ضوحلا ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی 
435 همامالا : رارسا 

يربط ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  نیدلا  دامع  ۀمامالا / یف  دشرتسملا  . 71
رگیدـکی اب  يربط  نیدـلادامع  ود  نیا  ذـخآم  زا  یخرب  رد  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  مه  باتک  تسا و  یعیـش  ناملاع  زا  باـتک  نیا  فلؤم 

. تسا هدرک  لقن  یثیداحا  باتک  نیا  زا  راب  نیدنچ  يربط  دامع  تسا . هدش  هداد  تبسن  وا  هب  ام  فلؤم  بتک  هدش و  طلخ 
.214 ، 211 ، 209 ، 208 ، 205 ، 217 ، 143 ، 129 هفحت :

.304 ، 153 / 2 لماک : رد  زین  يربط ) فلؤم  زا  یثیدح  لقن   ) 249 / 1 لماک :
راهچ  ) 414 ، 406 ، 403 ، 401 ، 311 ، 310 ، 242 دشرتسملا ،) شباتک  رد  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  ناونع  هب   ) 219 همامالا : رارسا 

،421 ، 407 يربطلا ،) فلؤملا  باتک  یف  ریخا : دروم 
219 يربطلا ،) ریرج  نب  دمحمل  فلؤملا  باتک  یف  درو   ) 218 ثیداحا : رابخا و 

م 321)  ) يواحط همالس  نب  دمحم  نب  دمحا  راثالا / لکشم  . 72
. تسا هدش  پاچ  دلجم  راهچ  رد  باتک  نیا 

208 / 2 لماک :
! يوغب دوعسم  نب  نیسح  ۀنسلا / حیباصم  . 73

مان رظن  زا  هن  يرتشیب  حیضوت  اما  هدرک  لقن  حیباصم  زا  یناوارف  دراوم  فلؤم 
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. تسا هدادن  تسد  هب  فلؤم  مان  هنو  باتک 

. یلع یلا  راشأف  هک : لوسر  خساپ  يو و  زا  دـعب  يارب  ص )  ) ربمایپ زا  سابع  شـسرپ  : 139 یلع . نم  انأ  یّنم و  ّیلع  ِثیدـح  : 132 هفحت :
زا دعب  رد ص 146  ایلع . ینارت  یتح  ینتمتال  مهللا  ياهیرـس : رد  یلع  ماما  نداتـسرف  ماـگنه  رد  لوسر  نخـس  : 145 ریدغ . ثیدح  : 143

:171 تاخاؤم . ثیدح  : 160 ار . ترتع  لضف  ار و  تجح  دناهتـشون  تنـس  لها  حیباصم  رد  رابخا  هلمج  نیا  دسیونیم : ثیدح  دنچ  لقن 
. تسا روطسم  حیباصم  رد  ربخ  راهچ  نیا  لاثما  و  دسیون : نآ  زا  سپ  و  هفیلخ . رشع  انثا  ثیدح 

165؛ دروم ،) ود   ) 155 ، 148 دروم ،) ود   ) 126 دروم ،) ود   ) 121 مهاتآ ...  ام  یلع  ساـنلا  نودـسحی  ما  هیآ  لوزن  نأـش   105 / 1 لماک :
هعزانم تیاکح  سپس  هک »...  دنک  تیاور  ریبج  نب  میکح  زا  حابصم  بحاص  : » تسا هدمآ   213 / 2 لماک : رد  . 262 دروم ،) ود   ) 2 . 211

. دشاب حیباصم  دوصقم  هک  دوب  دناوت  تسا . هدروآ  ار  هیواعم  رذوبا و 
35 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

255 همامالا : رارسا 
240 ، 234 ، 229 ، 212 ، 210 211 ، 206 ، 187 ، 185 ، 184 - 183 ، 178 179 ، 177 ثیداحا : رابخا و 

م 460)  ) یسوطلا نسح  نب  دمحم  دجهتملا /] حابصم   ] ریبک حابصم  . 74
233 ، 224 ، 200 ۀیمامالا / دقتعم 

يزار نیدلارخف  نیدلا / لوصا  یف  ملاعملا  . 75
رد دوشیم . هدـید  يزار  رخف  ملاعم  رب  در  رد  یباتک  يربط  داـمع  راـثآ  تسرهف  رد  تسا . هدـش  پاـچ  هرهاـق  رد  لاـس 1903  رد  رثا  نیا 

. دراد يزار  رخف  هب  ییاهدقن  مه   477 ، 445 ، 345 ، 270 همامالا : رارسا 
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يزار دیاب  اذک !  ) يزمر ملاعم  رخآ  رد  هک  نانچ  دناهتفگ ، هباحص  قح  رد  ناشیا  فلخ  فلـس و  ياملع  هک  نآ  رد  مهن  باب  : 241 هفحت /
باتک دقن  زا  یشخب  هک  دناوت  دش . هتفگ  باب  ره  رد  يزمر ! باتک  يانثا  رد  تسا : هدمآ  اجنیآ  رد   265 هریغو . باب  نیا  رد  تسا  دشاب )

. دشاب هفحت  باتک  مهن  باب  نیمه  رد  ملاعم 
مه يزار  رخف  مولعلا  عماج  نیعبرا و  زا  نیا  زا  شیپ  تسا . هدـش  دای  يزمر  زا  مه  126 و 304  / 1 لماک : یپاچ  هخـسن  رد  هک  نآ  بیجع 

. میدرک دای 
. تسا هدش  لقن  یبلطم  رخف  زا  یباتک ، مان  زا  دای  نودب   28 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

هدرک رکذ  يزار  رخف  ماما  یمالک  ملاـعم  رخآ  رد  هک  ناـنچ  ناـمثع : ناـمز  رد  فحاـصم  قارحا  هراـب  رد  يربخ  : 173 ثیداحا : راـبخا و 
. تسا هدش  لقن  یبلاطم  يربج  يزار  رخف  زا  یباتک ، مان  نودب  مه   192 ، 182 ، 179 ، 173 تاحفص 53 ، رد  تسا .

یتشپروتلا لضفلاوبا  نیدلا  باهش  دقتعملا / یف  دمتعملا  . 76
اب تعیب  تهج  هب  ع )  ) یلع ماـما  باحـصا  زا  یکی  اـب  تعیب  يارب  وا  هدارا  گرم و  تقو  رد  هحلط  ینامیـشپ  ربـخ   242 ثیداحا : رابخا و 

. ماما
ظعاو دـیوگ : یم  اهنت  هدـیدن و  ار  نآ  هتبلا  هدرک و  دای  یتشپروتلا  هللا  لـضف  نیدـلا  باهـش  ماـما  دـقتعملا  یف  دـمتعملا  زا  هفیلخ  یجاـح 

هب هک  باـتک  نیا  . 152 / 5 مالعالا : دـیرگنب : وا  هراب  رد  (. 1733 / 2 نونظلا : فشک   ) تسا هدرک  دای  نآ  زا  تاولـصلا  ۀـفحت  رد  یفـشاک 
http ://www .hakikatkitabevi .com: دـیرگنب  ) تـسا هدـش  پاـچ  هـیکرت  رد  تـقیقح  تاراـشتنا  طـسوت  تـسا ، یـسراف 

! تسا هدمآ  یتسب  ناروت  نب  باهش   242 ثیداحا : رابخا و  رد  باتک  مان  ) . /persian /arabic .htm
م 381)  ) قودص خیش  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  تازجعملا / . 77

تاعزتنم نم  لصف  ترابع : نیا  اب  هدرک  لقن  نآ ) زا  دعب  فلا و  گرب 157 -  ) نیرهاطلا بقانم  رد  ار  باتک  نیا  زا  هحفص  نیدنچ  فلؤم 
رفعج یبا  مالک  نم 
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«. تازجعملا هباتک  یف  اهرکذ  ءایشا  نم  یمقلا  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلانب  یلع  نب  دمحم 

(170 م ح .  ) رمحالا نامثع  نب  نابا  يزاغملا / باتک ] . ] 78
اهنآ هعومجم  روطـس  نیا  فلؤم  هک  هدمآ  رگید  ياهباتک  یـسربط و  يرولا  مالعا  رد  نآ  زا  ییاهلقن  هدنامن و  ياجرب  يرثا  باتک  نیا  زا 

(. 1375 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ،  ) تسا هدناسر  پاچ  هب  ناونع  نیمه  اب  یباتک  رد  ار 
همع هیفـص  همطاف و  دیـسر ، هنیدـم  هب  دـمحم  لتق  هک  داتفا  هزاوآ  هب  هزاوآ  هک  دـمآ  نامثع  نب  نابا  باتک  رد  : 198 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

. تسا هدش  لقن  هتوم  هوزغ  هراب  رد  يربخ   233 رد 1 / و  دنداهن . دحا  هب  يور  يراصنا  رجاهم و  نانز  هلمج  هللا و  لوسر 
م 356)  ) یناهفصا نیسح  نب  یلع  جرفلاوبا  نییبلاطلا / لتاقم  . 79

. دش دراو  نییبلاطلا  لتاقم  رد  هک  نانچ  دندش  لوتقم  ناشیا  اب  هعیش  نایولع و  رازهتسیب  دص و  و  : ... 176 هفحت :
360 ، 176 / 1 نیرهاطلا : بقانم 

186 همامالا : رارسا 
17 ثیداحا : رابخا و 

. تسا هدش  دای  هیبلاطلا  لتاقم  ناونع  اب  باتک  نیا  زا  دراوم  همه  رد  ابیرقت 
م 548)  ) یناتسرهش میرکلادبع  نب  دمحم  لحنلا / للملا و  . 80

غراف ص )  ) هللا لوسر  نفد  ازع و  زا  یلع  هک  نآ  زا  شیپ  راوبلا  لـبق  باتـشب  ینعی  رادـبلا  تفگ : رمع  اـب  رکبوبا  : 248 ، 243 ، 232 هفحت :
. دوش

ياه هقرف  هراب  رد  ار  باتک  نآ  زا  يا  هصالخ  يو  هتشاد و  همادا  هرـسکی  یناتـسرهش  لحن  للم و  زا  لقن   ) 490 ، 472 ، 333 همامالا : رارسا 
هدرک شرازگ  فلتخم 
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(. تسا هدوزفا  نآ  رب  یتاکن  نآ ، يالبال  هتبلا  و 

139 هیمامالا : دقتعم 
67 ثیداحا : رابخا و 

م 568)  ) یمزراوخ دمحا  نب  دمحم  دیؤملا  یبا  نیدلا  قفوم  بقانملا / . 81
ناونع اهنت   207 233 و 2 / رد 1 / هک .»...  دنک  تیاور  تنـسلها  ياملع  زا  دمحا  نب  قفوم  همئالاردص  : » دسیونیم يربط  : 207 لماک 2 /

. تسا هدش  لقن  یبلطم  يرهنلاءاروام  همئالا  ردص  زا   232 رد 2 / مه  راب  کی  تسا . هدماین  نایم  هب  باتک  زا  یمان  اما  هدمآ  همئالاردص 
(. مزراوخ بیطخ  یکملا  دمحا  نب  قفوم   ) 53 ثیداحا : رابخا و 

ناضمر 410) م   ) یناهفصا هیودرم  یسوم  نب  دمحا  رکبوبا  بقانملا / . 82
لها هب : دـیرگنب  نآ  هراب  رد  . ) دـناهدرک لقن  ناوارفار  نانمؤمریما  بقانم  قیرط  نآ  زا  هعیـش  ناملاع  هک  تسا  يراـثآ  زا  یکی  باـتک  نیا 
نیا  137 فـئارط : رد  سوواـط  نبا  هتفگ  هب  اـنب  هک  تسا  ینتفگ  ش 719 ) ص 576 ، یئابطابطلا ، زیزعلادبع  ۀـیبرعلا ، ۀـبتکملا  یف  تیبلا 

تسیب هباصالا  رد  مه  رجح  نبا  ص 395 ) سوواط ، نبا  هناخباتک  . ) تسا هدوب  ع )  ) نینمؤملاریما لئاضف  رد  تیاور  رب 182  لمتشم  باتک 
هتفایزاب ص 15 .) ج 2 ، ۀلاسرلا ، ۀسـسؤم  توریب ، معنملادـبع ، دومحم  رکاش  ینالقـسعلا ، رجحنبا   ) تسا هدرک  لقن  نآ  زا  دروم  تفه  و 

نیا تسا . هدیسر  پاچ  هب  مق  ام » لیلد   » تاراشتنا طسوت  لاس 1422  رد  نیدلازرح  نیسح  دمحم  قازرلادبع  شـشوک  هب  باتک  نیا  ياه 
اعمج تیاور و  رب 286  لمتـشم  مه  نآ  هک  هدـش  پاچ  نآ  هارمه  زین  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  تسا . تیاور  لماش 298  باتک 

نیثدحملا ناطلـس   » ار وا   183 ثیداـحا : راـبخا و  رد  هدرک و  لـقن  يو  زا  ناوارف  يربـط  داـمع  تسا . ثیدـح  رب 585  لمتـشم  باتک  ود 
. تسا هدرب  مان  ناهفصا »
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نیا : 137 تسا . هدـش  رارکت  مه  رد 130  لقن  نیمه  نیـسحلاو . نسحلا  ۀـمطافو و  یلع  انأ و  نوموصعم  اـنم  ۀـسمخ  ثیدـح  : 79 هفحت :
رازه هس  یس و  هک  تفگ  سابع  هللادبع  هک  هدروآ  تسوا  فیلأت  هک  بقانم  باتک  رد  یناهفـصا  هیودرم  یـسوم  نب  دمحارکبوبا  ترابع :

داتـشه عمجم  نآ  رد  دوخ  یلع  هک  دوخ  بقاـنم  رد  دـیوگ  هیودرم  نب  رکبوبا  تراـبع : نیا  : 200 ع .)  ) یلع قح  رد  تسا  قطاـن  ثیدـح 
لوزن نأش  : 210 تسا . هدش  هتشون  داتـشه  دص و  داتـشه ، ياجب  اما  هدمآ  مه  رد 229  لـقن  نیمه  دـندرکن . لوبق  درک  داریا  دوخ  تجح 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هراب  رد  ( 62 لافنا :  ) َنِینِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْسَح  َّنِإَف  هیآ 
 ...« تفگ بقانم  باتک  رد  یناهفصا  رسفم  ثدحم  هیودرم  رکبوبا  : » ترابع نیا  اب   53 / 2 228 ؛ ، 227 ، 219 ، 215 ، 167 / 1 لماک :

!(، بقانملا یف  دـیوگ  یم  طقف   ) 152 تسا ،) دلوملا  یناهفـصا  بهذـم و  یعفاش  وا  دـسیون : یم  اجنیا  رد   ) 124 ، 67 ، 56 همامالا : رارسا 
465 ، 405 ، 321 ، 243 ، 154

148 ، 139 ، 138 دروم ،) ود   ) 126 دروم ،) ود   ) 118 ، 102 ، 101 ، 99 دروم ،) ود   ) 96 ، 56 ، 53 ، 51 ، 49 ، 33 34 ، 25 ثیداحا : رابخا و 
236 ، 228 - 222 ، 197 - 196 ، 190 ، 189 ، 186 ، 185 ، 183 ، 182 ، 181 ، 180 ، 179 ، 178 ، 177 ، 170 ، 161 ، 159 ، 157 دروم ،) ود  )

246 - 242 دروم ،) ود   ) 237 دروم ،) ود  )
یناهفصا یعفاش  ناطقلا  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلعالادبع  نب  هللادیبع  نیدلا  لیصا  بلاطملا / برآملا و  یهتنم  . 83

هتـشون هللادبع  اطخ  هب  هللادیبع ، ياج  هب  هاگ  هچرگ  تسا ، هدـش  هتـشون  الاب  تروص  هب  هدـمآ  لماک  هفحت و  رد  هچنآ  لیمکت  اب  فلؤم  مان 
(406 همامالا : رارسا   ) تسا هدینش  ثیدح  يو  زا  ناطق  هناخ  رد  لاس 675  رد  يربط  دامع  تسا . هدش 
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دای ناطق  ریسفت  ناونع  اب  باتک  زا   170 رابخا : رد  تسا . هدمآ  باتک  لماک  مان  اب  فلؤم  لماک  مسا   114 ، 102 ، 26 ثیداحا : رابخا و  رد 

. تسا هدمآ   136 رابخا : رد  مه  وا  ندوب  یعفاش  تسا . هدش 
َنِینِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْـسَح  َّنِإَف  هیآ : لوزن  نأش  رد  : 210 تیب . لها  قح  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  نأـش  رد  : 129 هفحت :

! ّیلع ای  تیاور : : 212 بلاط . یبا  نب  رفعج  نم  لضفأ  هللا  لوسر  دعب  ایاطملا  بکر  لاعنلا و ال  دحا  يذتحا  ام  تیاور : : 211 (. 62 لافنا : )
. بلاـط یبأ  نب  ّیلع  یلهأ  نم  اریزو  یل  لـعجا  مهللا  تیاور : : 212 ۀـبیغ . لک  یف  نیملـسملا  لاملا و  لهألا و  یف  ۀـفیلخلا  ریزولا و  تنأ 

. زور هس  زا  سپ  يو  تشگزاب  دحا و  رد  نامثع  رارف  ربخ  : 212
. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تلیضف  رد  یتیاور   167 / 1 لماک :

نم تفگ : نم  هب  ناهفصا  رد  شا  هناخ  رد  لاس 675  رد  هک  ناهفصا  ثدحم  دسیون : یم  ناطق  هراب  رد   ) 406 ، 405 ، 242 همامالا : رارسا 
.409 دروم ،) ود   ) 407 لسرم ،) ثیدح  رازه  هد  بیرق  منک و  یم  تیاور  ع )  ) یلع ماما  لئاضف  هراب  رد  دنسم  ثیدح  رازه  هس 

،115 ، 114 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 97 ، 96 ، 71 ، 57 ، 56 دروم ،) ود  ( ) نیثدحملا دیس  بقل  اب   ) 49 ، 48 ، 26 ، 20 ثیداحا : رابخا و 
،212 ، 191 ، 182 ، 175 ، 170 - 168 دروم ،) ود   ) 164 ، 163 ، 161 ، 139 ، 138 ، 136 ، 135 ، 134 ، 133 ، 132 ، 130 ، 129 ، 118 ، 116

236 ، 229 ، 222 ، 221 ، 218 ، 216
ینادمهلا دمحم  حوتفلاوبا  جاهنملا / . 84

. رکبوبا رب  نعط  رد  یلقن   207 هفحت :
. تسا هدمآ  جهنم »  » باتک مان  اجنآ  رد  . 363 همامالا : رارسا 

م 476)  ) یعفاش يزاریش  میهاربا  نب  دمحم  قاحساوبا  عورفلا /] یف   ] بذهم . 85
مان عبنم ، رد  دلجلا .) لّوا  یف  یعفاشلا  بذهم  یف  ءاج   ) 241 همامالا : رارسا 
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ص:104
. تسا هدماین  فلؤم ، مان  باتک و  لماک 

(. مشش نرق  رد  یگدنز   ) يزاریش نمؤم  نب  دمحم  رکبوبا  يزاریشلا / ریسفت  نینمؤملاریما / نأش  یف  نآرقلا  لوزن  . 86
« نمؤم  » دیاب هک  هدمآ  یسوم ! دمحم  نب  رکبوبا   129 هفحت / یپاچ  نتم  رد  فلؤم  مان  تسا . هدرک  دای  الاب  ناونع  اب  باـتک  نیا  زا  فلؤم 

لقن شباتک  زا  نایعیش  زا  يرامش  سواط و  نبا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نأش  یف  نآرقلا  لوزن  باتک  بحاص  هدنـسیون  دشاب .
212 ضقن : باـتک  رد  يزار  لیلجلادـبع  هلمج  زا  تسا . هدروآ  مهارف  ریـسفت  هدزاود  زا  هعوـمجم  کـی  زا  ار  باـتک  نـیا  يو  دـناهدرک .

. تسا هدرک  دای  يزاریشلا  ریسفت  ناونع  اب   170 ، 50 ثیداحا : رابخا و  رد  باتک  نیا  زا  دامع  ص 488 .) سوواط ، نبا  هناخباتک  کن : )
هیآ لوزن  نأش  : 210 لآ ؛ ریسفت  رد  یعفاش  زا  ینخـس  : 148 رـشبلا ؛ ریخ  یلع  ثیدح  : 137 ریهطت ؛ هیآ  لوزن  نأـش  رد   129 راربالا : ۀفحت 

بلطم نیمه  بلاط ؛ یبا  نب  ّیلع  یلها  نم  اریزو  یل  لعجا  مهللا  دومرف : هک  لوسر  ثیدح  : 212 هرصنب ؛ كدیا  يذلا  وه  هللا  کبسحناف 
(. 159 لماک 1 / رد  لقن  نیمه   ) تفای شرع  ریز  ار  یلع  جارعم  بش  رد  هک  دومرف  لوسر  هک  نآ  : 225 تسا ؛ هدمآ   1 لماک 142 . رد 

زا رکبوبا  يراگتساوخ   162 - 161 دـحا . رد  نامثع  رارف  هراـب  رد  : 155 تسا . هدـش  ع )  ) یلع ماما  هب  ریـسفت  رکذـلا  لها  : 147 لماک 1 /
(. ع  ) یلع ماما  لئاضف  رد  یلقن  : 167 س .)  ) همطاف

،407 ، 404 ، 399 ، 290 ، 253 ، 239 ، 28 همامالا : رارسا 
،218 ، 216 ، 212 ، 192 ، 191 ، 182 ، 181 ، 170 ، 161 ، 136 ، 102 ، 101 ، 100 ، 99 ، 97 ، 96 ، 71 ، 57 ، 56 ، 50 ، 48 ثیداحا : رابخا و 

236 ، 222 دروم ،) ود   ) 221
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ص:105
؟/ دباعلا ةزهن  دهازلا و  ۀهزن  . 87

. تسا هدش  پاچ  ( 1376  ) بوتکم ثاریم  رشن  طسوت  روطس  نیا  فلؤم  ششوک  هب  هک  مشش  نرق  رخاوا  زا  اعد  رد  رثا  کی 
(. تسا هدش  تارایز  هیعدا و  ندناوخ  يارب  باتک  نآ  زا  هدافتسا  هب  هیصوت  دروم  ود  ره  رد   ) 224 ، 200 هیمامالا : دقتعم 

يولعلا يرمعلا  قاحسا  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  نیرهاطلا / نیبیطلا  بسن  . 88
.153 ثیداحا : رابخا و 

نایولع تباقن  هب  یضر  دیـس  ردپ  يوسوم  دمحاوبا  يریگتـسد  زا  سپ  ار  وا  هلودلادضع  هک  تسا  دادغب  فورعم  نایولع  زا  هدنـسیون  نیا 
. تسا هدـشن  يدای  وا  باتک  نیا  زا  اما  تسا  هدروآ   62 / 1 فاحتالا : دراوم  رد  هنومک  نب  قازرلادـبع  ار  يو  لاح  حرـش  درک ..  بوصنم 

نیا هدرکن و  یفرعم  بسن  رد  یباتک  يو  يارب  هک  تسا  نآ  بلاـج  تسا . هدروآ   209 نیباسنلا : تاقبط  رد  ار  يو  لاح  حرش  روط  نیمه 
. دشاب تسردان  دیاب  لوصالا  یلع  هک  هدمآ  نیرهاطلا  نیبیطلا  ۀبسن  نتم  رد  دوب . دهاوخ  مهم  ثیداحا  رابخا و  رد  هراشا 

یعفاش یناهفصا  یلجع  حوتفلاوبا  نیدلا  بجتنم  لوصالا / ۀفرعم  یف  لوصفلا  تکن  . 89
فلؤم و لماک  مان   200 راربالا : هفحت  رد  تسا . هدرک  لقن  نآ  زا  یناوارف  دراوم  يربط  دامع  هدـشن و  دای  نونظلا  فشک  رد  باتک  نیا  زا 

. بهذملا یعفاش  دوب و  رکبوبا  ناینس  زا  یلجع  تسا : هدمآ   143 رابخا : رد  تسا . هدمآ  وا  هینک  رد 140 
دقف ایلع  بحأ  نم  ثیدـح : : 138 ۀلالـض . یف  مکلخدی  نل  يدـه و  نم  مکجرخی  نل  ّهنا  یلع : هراب  رد  ص )  ) ربمایپ ثیدـح   104 هفحت :

. ریط ثیدح  : 142 - 141 بلاط . یبا  نب  ّیلعل  ضغبلاب  و  ّالا ....  نیقفانملا  فرعن  اّنک  ام  ثیدح  ینبحأ و 
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ص:106
رکبوبا هشیاع و  هک  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  سپ  : 206 يدـنوار . نبا  هراب  رد  یبلطم  لقن  : 200 رفاک . وهف  یلع  یف  کـش  نم  ثیدـح : : 157

قاسف زا  يو  تسا و  صاعورمع  ثیدح  يوار  هک  دمآ  یناهفصا  یلجع  لوصفلا  تکن  رد  دسیونیم : دنالوسر  دزن  نادرم  نانز و  لضفا 
تکن نامه  زا  ار  دـناربمایپدزن  نانز  نادرم و  نیرتینتـشاد  تسود  همطاـف  ّیلع و  هک  ار  ثیدـح  حیحـص  لکـش  نآزا  سپ  دوب ...  هناـمز 

: دنتفگ هک  نامثع  نالتاق  نخـس  : 252 تسا .) هدـش  لـقن  یلجع  حوتفلاوبا  زا   121 / 1 لـماک : رد  لـقن  نیمه  . ) تسا هدرک  لـقن  لوصفلا 
. تسا هدمآ  ( 126 نیعبرا : 329 و  / 1 لماک : رد  زین   ) ارفاک هانلتق 

همطاف اب  تلحر  تقو  رد  ص )  ) لوسر نخـس   149 نیلّجحملا .» ّرغلا  دئاق  نیقّتملا و  ماما  نیملـسملا و  دّیـس  ّیلع   » ثیدح : 144 / 1 لماک :
تکن زا  ياهخسن  ینعی  مدید - یتکن  هک  يدح  هب  ات  تسا  بصاون  هلمج  زا  هک  تکن  بحاص  زین  و  : 329 هیدثلا . يذ  هراب  رد   167 (س .)

شیاجب اـهنت  یلع  ظـفل  هدرک  کـح  توادـع  هار  هب  یلجع - ینعی  وا - دوب و  هتـشون  نینمؤملاریما  ار  یلع  مسا  نآ  رد  بتاـک  هک  مدـید -
. تشون نالف  نینمؤملاریماو  نالف  نینمؤملاریما  رمع ] رکبوبا و  ینعی   ] خویش يارب  شیوخ  طخ  هب  هتشون و 

126 نیعبرا :
یلجعلا حتفلا  یبا  نیدلا  بیجن  خیـشلا   ) 228 تسا .) لوصفلا » تکن  ریـسفتلا و  فّنـصم   » وا هک  دسیون  یم  اجنآ  رد   ) 175 همامالا : رارسا 

457 ، 410 ، 394 ، 306 ، 242 یناهفصالا ،)
236 ، 227 ، 185 ، 182 ، 167 ، 164 ، 161 ، 144 ، 143 ، 137 ، 97 ، 18 ثیداحا : رابخا و 

هغالبلا جهن  . 90
( تسا هدمآ  همان 28  رد  هک  تسا  یبلطم  هب  هراشا  هدعاقلا  یلع   ) 176 رابخا : ثیداحا و 
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ص:107

عبانم

صص 140 110 1365 ش ، دهشم ،) یمالسا  ياهشهژپ  داینب  هب  هتسباو  ، ) ةوکشم هلجم  يوره ، لیام  بیجن  ششوک  هب  ییاهب ، نیعبرا 
1422 ق. دهشم ، یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  قیقحت  همامالا ، رارسا 

1355 ش مق ، یئابطابط ، یسردم  نیسح  يداتسا ، اضر  لوا ، رتفد  یطخ ، هخسن  دنچ  اب  ییانشآ 
پاچ 1911 م. تسفا  ردص ، هناخباتک  نارهت ، ینیوزق ، دمحم  حیحصت  اب  ینیوج ، کلماطع  نیدلاءالع  ینیوج ، ياشگناهج  خیرات 

1338 ش يزیربت ، يرفعج  هناخباتک  نارهت ، يزاریش ، هللادبع  نب  هللا  لضف  هرضحلا ، فاصو  خیرات 
1376 بوتکم ، ثاریم  رشن  رتفد  نارهت ، یمرهج ، يدهم  دیس  قیقحت  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  ۀمئالا  بقانم  یف  راربالا  ۀفحت 

1391 ق نایلیعامسا ، ۀبتکم  مق ، یقوسراهچ ، یناهفصا  رقاب  دمحم  ازریم  تانجلا ، تاضور 
1406 ق. یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، ینیسح ، دمحا  دیس  ششوک  هب  يدنفا ، هللادبع  ازریم  ءاملعلا ، ضایر 

1349 يا ، هقطنم  یگنهرف  هسسوم  نارهت ، يوزنم ، دمحا  یسراف ، یطخ  ياه  هخسن  تسرهف 
( ان یب  ات ، یب  ، ) یمق سابع  خیش  جاح  هیرفعجلاءاملع ، لاوحا  یف  هیوضرلا  دئاوف 
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ص:108
1371 ش. یشعرم ، مق ، نایرفعج ، لوسر  یئارق ، یلق  یلع  همجرت  گربلاک ، ناتا  سواط ، نبا  هناخباتک 

1354 ش. هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، يرتشوش ، هللارون  یضاق  نینمؤملا ، سلاجم 
(. هتاضافا تماد  یتاضور  یلعدمحم  دیس  هللا  تیآ  یطخ  هخسن  و  . ) 1379 ش نارهت ، یهاگرد ، نیسح  قیقحت  نیرهاطلا ، بقانم 

لیلد مق ، نیدلازرح ، نیـسح  دمحم  قازرلادبع  هل : مدق  هبتر و  هعمج و  هیودرم ، یـسوم  نب  دـمحا  رکبوبا  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  بقانم 
1422 ق. ام ،

1972 / 1392 فجن ، ینیسحلا ، هنومکلا  قازرلادبع  دیسلا  نیباسنلا ، تاقبط  یف  نیبغارلا  ۀینم 
1968 / 1388 فجن ، هنومکلا ، قازرلادبع  دیسلا  فارشالا ، ءابقن  یف  فاحتالا  دراوم 

مود دلج 

هراشا

ص:1
** ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

رّسُعت رّسی و ال  بر 
: هک دجنگن  ناج  سنا و  ماهوا  رد  وا  تمظع  طاسب  هک  یهاشداپ  یکی  ناحبس 

ًاْملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  َو ال 
: هک دشابن  نکمم  موهوم و  وا  لالج  بَتَع  رد  ّتیمک  ّتیفیک و  و  ( 110 ه : (ط -

ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 
: هک دنیشنن  وا  لامک  ییایربک  هرهچ  رب  رییغت  لاوز و  انف و  ناصقن  درَگ  و  (، 11 يروش : )

ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو 
: هک تشگن  جاتحم  ریزو  نیعُم و  هب  وا  لالج  تردق  باتفآ  و  (، 27 نمحرلا : )

ُءارَقُْفلا ُُمْتنَأ  َو  ُِّینَْغلا  ُهَّللا  َو 
: هک هدنام  لّطعم  اّربم و  تلاهج  تلفغ و  وهس و  زا  وا  ملع  هدرپارس  و  38 ؛) دمحم : )

ٌمَْون َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخَْأت  ال 
: هک هتفابن  تلدعم  نامسیر  زج  وا  تنطلس  ناسلیَط  و  255 ؛) هرقب : )

ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال 
دنناوت دعاصتُم  ای  تسج  دنناوت  یّقرت  نآ  رب  ّتیکلم  سوفن  حاورا  ّتیرشب و  لوقع  ناسواط  هک  نآ  زا  رترب  وا  سدق  ورذ  و  49 ؛) فهک : )

: هک دش 
اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو 

: هک هدنام  هّزنم  تاقولخم  فاصوا  ضراوع و  زا  وا  ّتینادحو  باقُع  و  85 ؛) ءارسا : )
ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل 

دوجو رب  ثودح  غاد  هک  ّتیناسنا  ءاکذ  نهذ و  شاّفخ  هک  نآ  زا  رتعیفر  وا  تاذ  تافص  عُرُش  و  ( 3 ، 2 دیحوت : )
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ًاروُکْذَم ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل 
: تمس و  ( 1 ناسنا : )

ِسْمَْألِاب َنْغَت  َْمل  ْنَأَک 
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[ مجرتم همدقم  ]

ص:2
هنیفس هفدج  رب  ( 24 سنوی : )

ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 
میاد یقاب  دوجو  نآ  هنایشآ  رب  و  26 ؛) نمحرلا : )

ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق 
ای ندرک : وا  تّزع  تبیه و  باتفآ  رون  كاردا  ای  نتسشن ؛ دنناوت  ( 26 نارمع : لآ  )

ِیف َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ْنَم  اَی  َوُه ، اَّلِإ  ُهَتَرُْدق  ُرِدْقَی  َال  ْنَم  اَی  َوُه و  اَّلِإ  َوُه  َْفیَک  يِرْدَـی  َال  ُمَْلعَی و  َال  ْنَم  اَی  وه ، ّالإ  وه  فیک  يردـیال  ُفرعیال و  نم 
ریصملا هیلإ ] و   ] وه ّالإ  هلإ  نم ال  ای  نْأَش  ْنَع  ٌنْأَش  ُُهلَغْشَی  َال  ْنَم  اَی  ٍنْأَش 

زا تاّیحت  ِفَُحت  تاولص و  فونص  نارازه  دص  و  درادن ] ریصملا » هیلا  و   » اجنآ رد  دش . حیحصت  حابصم  يور  زا  503 ؛ دجهتملا : حابصم  )
نابتاک هک  ینارّهطم  ناموصعم و  يدحا ، بتک  فوهک  يدمحا ، ماکحا  لابج  یهاشداپ ، ماغیپ  نسلا  نیریش  سلجم  رب  كاپ  ترـضحنیا 

: هک دنتشونب  ناشیا  مان  هب  روشنم  نیا  یهّللا  ناوید  نایشنُم  یهلا و  یحو 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 

(33 بازحا : )
تباث و یمدق  ناشیا  نانمـشد  زا  اّربت  نادناخ و  نیا  يّالوتو  تعباتم  تّدوم و  ّتبحم و  رد  هک  دقتعُم  ِصلُخم  ناتـسود  زا  یـضعب  دعب : اّمأ 
نامیالا و جات  روفغم ، ّققدم  قّقحم  هماّلع  خیش  انالوم و  فیلأت  فینصت و  هّجاحم  دنتشاد ، لماک  ینیقی  خسار و  یلـصا  قداص و  يداقتعا 

يربّطلا نسحلا  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  هنانَج  هنارفُغ و  هّللا و  ۀـمحر  یلإ  لصاولا  هنامز ، یف  نیّدـلا  يوقّتلا و  ۀعیرّـشلا و  مالـسالا و 
، ریخلاب تانمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  یعاد  ریقح  ریقف  فیحن  فیعـض  نیا  هعلاطم  هب  هّینّابّرلا - محارملا  هتبرت  یلع  هّللا  ضافأ  یناردنزاملا -

لعج هسفن و  بویعب  هّللا  هرّصب  ًانکسَم - ًانطوم و  یشاقلا  ًادلوَم و  ًاِدتحَم و  یّمقلا  ظعاولا  ناحتف  نب  کلملادبع  نب  قاحـسا  نب  کلملادبع 
نآ و  لوتب ، دالوا  بقانم  لوسر و  تیب  لها  تلیـضفرد  تایاکح  ثیداحا و  رابخا و  رب  تسا  لمتـشم  هک  دندیناسر  هسمأ - نم  اریخ  هموی 

تسا و یبرع  باتک  نیا  رثکا  نکلو  هتفر ، نادناخ  نیا  رب  هک  يروج  یملظ و  و  لطاب ، رب  دنناشیا  رکنم  هک  نارگیدو  دـنّقح ، رب  ناشیا  هک 
. هن یّظح  نآ  زا  ار  مجع  لها  و  هن ، هدیاف  نآ  زا  ار  ماوع 
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ّصاوخ و و  هدوب ، نآ  بوجا  تیب و  لها  رب ]  ] تایرتفُم و  ماع ، نآ  هدئام  دیاف  ات  [ 3  ] ندرک دیابیم  هتبلا  یبرع  همجرت  هک  دندومن  سامتلا 

. دنوش ظوظحم  نآ  زا  ماع 
لّوا زا  دنک  ادتبا  هک  نآ  رب  ینبم  تشاد ، لوذبَم  ناشیا  سَمتلم  فیعض ، نیا  دوب ، يدمرس  تاجرد  يدبا و  باوث  بجوم  ینعم  نیا  نوچ 

ِنشور یظافلا  هب  تقاط  عسُو و  ردق  هب  نآ  موهفم  ینعم و  دشاب ، هتشون  یبرع  هک  نآ  زا  دعب  و  یبرع ، یـسراف و  دسیونیم  ار  نآ  باتک و 
. دسیونب مهفلا  ُبیرق 

. رّسی ّبر  ریصّنلا  مِعن  یلوَملا و  مِعن  لیکولا ، َمِعن  هّللا و  اُنبسح  قیفّوتلا و  ۀناعالا و  ّیلو  هّللا  و 
***
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ص:5
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

[ فلؤم همدقم  ]

تانَجَو رب  وا  تردق  راثآ  تسا و  عیانـص  عرتُخم  عیادـب و  عدـبُم  هک  تسا  ار  یقلطم  دوجولا  ُبجاو  رم  دودـحمان  يانث  دودـعمان و  دـمح 
، حیال یثودحم  ره  رظنم  یقولخم و  ره  رهچ  رب  وا  تمکح  ملاعم  تعنص و  مسارمو  حضاو ، تادوجوم 

ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 
، لماش ملاع  فانکا  رب  وا  ّمات  ماعنا  روفو  و  ( 11 يروش : )

اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو 
لماک مدآ  ینب  دوجو  نطاب  رهاظ و  فارطا  رب  وا  لذب  محازت  لضف و  مکارت  و  ( 34 میهاربا : )

ًۀَنِطاب َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو 
ارتفا و بیذاکا  زا  ۀـعدعتم ] لصا : رد  ظ .  ] هعّروتم يایقتا  هنّیدـتم و  ياملع  فانـصا  سلجم  تحاس  وا  ّصاـخ  فاـطلا  زا  و  ( 20 نامقل : )

، هدنام اّرعم  یلاخ و  فالتخا  لیطابا 
ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو 

تلحر تقو  هب  ات  هدالولا  موی  زا  تئیطخ  ّتلذ  سواسو  تیصعم و  سجاوه  زا  ایصوا  ترـضح  طامـس  ایبنا و  تّوبن  طاسب  و  ( 72 ناقرف : )
، هدش ظوفحم  موصعم و  وا  صاخلا  ُّصاخ  فطل  زا 

ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَه  َو  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو 
وا یهن  رما و  لثتمم  داقنم و  ناج  سنا و  نارورـس  نامز و  نیطالـس  ناهج و  نیقاوخ  بتَع  بیدأـت و  شطب  وا و  عمق  رهق  زا  و  ( 87 ماعنا : )

، هداهن وا  تمظع  لالج  بتع  رب  عضاوت  ههبج  دش و 
ِلاصْآلا َو  ِّوُدُْغلِاب  ْمُُهلالِظ  َو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْسَی  ِهَِّلل  َو 

؛) 15 دعر : )
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ترضح رب  لاون  ءاطعتسا  لاؤس و  تسد  و 

ُءاَرَقُْفلا ُْمْتنأَو  ِینَْغلا  ُهللاَو 
روشنم وا  توربج  يایربک  رظن  و  مولظم ؛ ّلک  هیلإ  يوأـی  ضرـألا  یف  هّللا  ّلـظ  ناطلّـسلا  تیاـعر  ّلـظ  تحت  رد  و  هتـشادرب ؛ ( 38 دمحم : )

عیقوت هب  ینابناهج  يرورس و 
ُْریَْخلا َكِدَِیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلُِذت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت  َو  ُءاشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق 

نادّرمتم تلود  نآ  هاپس  و  زابرهق ، ریـشمش  مخز  نانـس و  ءاضمو  نامرف  ذافن  ناشیا و  لاصیتسا  تسایـس  تبیه  زا  هتفای ؛ ( 28 نارمع : لآ  )
هبوت هّجوتم  نیدیب  قیرط  عاُّطق  نیمز و  قاُّسف 

َنْآلا ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق 
قدص و  دندش ؛ ( 18 ءاسن : )

ِهَّللا َنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ًۀَبْهَر  ُّدَشَأ  ُْمْتنََأل 
ناما نما و  و  دیـسر ، اّیرث  هب  يَرث  زا  یبقع  نید و  ماوق  ایند و  ماظن  ناشیا ، لدع  طساو  هب  و  دیـسر ؛ قیقحت  هب  ناشیا  دوجو  هب  ( 13 رشح : )

هب طوبرم  تمحرم و  رـشن  هب  دـینادرگ  طونم  ناشیا  تلود  تابث  کلم و  ياقب  و  دـش ، رهاظ  نامیا  رفک و  نایدا  کـلم و  یلاـها  ناـیم  رد 
، دومرف فیرشت  تکلمم  دیدشت  هب  تعیرش  ءاشفا  ّتلم و  راک  دیهمت  رهب  زا  و  وا ؛ ناگدنب  نایم  رد  تلدعم  ءاشفا 

ِباطِْخلا َلْصَف  َو  َۀَمْکِْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ُهَْکُلم  انْدَدَش  َو 
روصق فَرَش  ءالعتسا  ناوید و  ماظتنا  تماقتـسا  تلود و  هّمتت  و  نامأوت ؛ کلملا  نیّدلاهک و  ناشیا  نایم  تّوخا  داتفا  اجنیا  زا  و  ( 20 (ص :

ّقُحم ِقّوفت  لطاب و  ّقح و  نایم  زایتما  نیقیلا و  نیع  راهظا  نید و  حـلاصم  تیـشمت  و  داهن ؛ ملع  لها  ياوقت  اوتف و  ياس  رد  ناـشیا  ناویا  و 
و [ 4  ] ناهاشداپ تلود  ّرف  زا  و  دومرف ؛ عیدوت  تکوش  بحاص  كولم  ارما و  میرح  فنک و  رد  تعدـب  كرت  ّتنـس و  يایحا  و  لـطبُم ؛ رب 

؛ تشگ عینَم  عیفر و  مالسا  مَلَع  و  نیقی ؛ تیآ  نید و  تیار  و  تشگ ؛ عیاش  عیاذ و  تعیرش  و  دش ؛ شاف  ملع  ناهج ، رد  نادنمشناد  یعس 
َباتِْکلا َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَف 

بـصانم بابرا  بهاذم و  بتک  هچابید  و  فلخ ، فلـس و  خـیراوت  بتک  رد  هقّقدُـملا  رکفلاو  هربتعملا  نیعلاب  نک  رظن  ایب و  (. 94 سنوی : )
، دوب مدآ  رود  ات  و  تسا ، هدوب  يریزو  ای  یناطلس  ای  یِکلَم  لیسو  تیوقت و  هب  هک  ّالا  تسین  یلّوطم  ای  يرصتخم  چیه  هک 
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هباش ام  مـالکلاریخ  هک  دـش  دراو  يربخ  زا  و  لـالم ، هب  دوش  یـضفُم  هک  اـَمبُر  لاـطم و  عون ، نیا  لاـقم  طـسب  و  دوبن ؛ نیا  هک  دوبن  زگره 

. تقولا
تامحز و مکارت  ببس  هب  نوچ  یناردنزاملا ، يربّطلا  نسحلا  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  باتک  نیا  عماج  فّنصم و  هنیمک  دنب  نیربانب 

ْمُْکنِم اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًۀَْنِتف ال  اوُقَّتا  َو   » سفن ریغب  سفن  لتق  یلع  سوه  ءاوه و  يذ  ّلک  ّطلـست  تاراغ و  برح و  رـسأ و  لتق و  مطالت 
دراو رداص و  زا  نامّزلا ، ثداوح  نم  اهدعبأ  اهّلقأ و  نادلبلا و  لاوحأ  نع  رابختـسالا  دعب  و  اجنآ ، زا  درک  تلحر  مزع  ( 25 لافنا : « ) ًۀَّصاَخ
ِتَّمَع اَذِإ  قفاوملا : فلاخملا و  دـنع  مامالا  نبا  مامالا  قداّصلا ، رفعج  ثیدـح  هب  کّـسمت  دـناناما ، نما و  رد  قارع  لـهاهک  درک  عامتـسا 

َّنِإَف اَـهیِحاََون  َو  اـهیلاَوَح  َو  َّمُِقب  ْمُْکیَلَعَف  ُنَتِْفلا  َناَدـُْلْبلا  ِتَّمَع  اَذِإ  : 214 / 57 راحب : رد   ] اهنع ٌۀـعوفدم  اّهنإف  ُمق  ضرأـِب  ْمُْکیَلَعَف  ُنَتِْفلا  َناَدـُْلْبلا 
زاب اجنآ  زا  اهالب  هک  دیشاب  اجنآ  مزالم  دیور و  مق  هب  امـش  سپ  اهتفآ ، اهالب و  هب  دنوش  رپ  اهرهـش  همه  نوچ  ینعی : اَْهنَع ] ٌعُوفْدَم  َءاَلَْبلا 

بکرم رب  هدرک ، عفد  دناهتشاد و 
ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یسَع 

. میتیب لها  هک  تسا  ام  مرح  مق  رهش  ینعی : ِْتیَْبلا ، لهأ  انُمَرَح  ُمق  َّنِإهک  هدشراوس  ( 22 صصق : )
یبرع هب  تارصتخم  تاطّسوتم و  تالّوطم و  دنچ  و  درک ، عورـش  نآ  رب  ناهرب  داریا  قیقدت  تیب و  لها  بهذم  قیقحت  هب  یهلا  قیفوت  هب  و 

. درک عمج  یسراف  و 
نانـس لدـع و  نابز  نیرهاط ، نیبّیط  نادـناخ  نانمـشد  نید و  يداعا  تعمـس ، نیا  راشتنا  تعنـص و  نیا  راهتـشا  لدـج و  نیا  ياـنثا  رد  و 

دندرک مالسلا  مهیلع  لوسر  ترتع  توادع  نیافد  زاربا  ونیاغض  راهظاو  دندیشکب  تمالم 
ِِهلْهَِأب اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال 

(43 رطاف : )
َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو 

ّتیمح نایَلَغ  و  دمآ ، راک  رد  ( 54 نارمع : لآ  )
ُهَرُون َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو 

لدعلا و ُطساب  نامز ، نیمز و  شخباطع  هدنامرف و  نارق  بحاص  ِبحاص  تخبناوج  ِناوج  تلود  باکر  و  دـمآ ، تکرح  رد  ( 32 هبوت : )
، مالسإلا راعش  ُدّکؤم  نیّدلا و  رانَم  ُدّیشُم  ۀّلضُملا ، ءاوهألا  ُعفار  ۀیواغُملا ، عَِدبلا  ُعماق  نامألا ، نمألا و  رشان  ناسحإلا ،
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بیطأ نم  عرفلا ، ُقساب  لصألا ، ُتباث  ۀموثرُجلا ، ۀمیظع  ۀمورالا ، ۀبّیط  دابعلا ، هیلإ  أجلی  يّذلا  هلقعَم  و ]  ] دامعلا هیلع  يذـّلا  بهذـْملا  ُدومع 
ۀبّیّطلا ةرتعلا  هّللا و  باتکب  هکّـسمتل  ءابعلا ، لآ  ءالوب  ءانِعلا  ُلّمحتم  ۀّیدبألا ، ۀیافکلا  ُظوفحم  ۀّیلزألا ، ۀـیانعلا  ُروظنم  ندـعَم ، مرکأ  نطوَم و 

برعلا و كولم  ِکلَم  مظعالا ، بحاّصلا  لـضافلا  لداـعلا  ملاـعلا  یلوَملا  وه  ةداعّـسلا ، ۀـمارکلا و  نم  لـجّرلا ، لـیخلا و  بلُجم  ةرهاّـطلا ،
« ِتْبُثیَو ُءاَشَی  اَم  ُهَّللا  اوُحْمَی   » ملق یف  داز  و  امهّلظ - مادأ  امهکلم و  هّللا  دّلخ  ناویدلا -] بحاص  دمحم  نب  دمحم   ] نیطالـسلا ةودـق  مجعلا ،

ریدقّتلا ماوق  ریبدّتلا و  ماظن  ماعنإلا و  لیزج  مارکإلا و  لیمجب  امهّصخ  حرت و  داعبتسا  حرف و  رفوأ  روبح و  رورس و  یف  امهرمع  ( 39 دعر : )
و ۀـملّظلا ، رباود  عطق  و  ۀـنعارفلا ، عمق  و  دابعلا ، ریخـست  و  [ 5  ] دالبلا حـتف  و  ءاـّلخألا ، ربجو  ءادـعألا ، رهق  و  عارّزلا ، بحر  عاـبلا و  لوط  و 

نیناوق دئاوملا و  ناوخ  عضو  و  دـجاسملاو ، سرادـملا  ربانملا و  ۀـینبأ  ۀـیلعت  و  مَلّظلا ، عفر  ملّظلا و  عفدو  ۀـیناعلا ، ةربابجلا  قورع  لاصیتسا 
امهذاعأ و  ۀفآ ، ّلک  نع  امهـسرحو  ۀفاخملا ، نم  امهنمآ  و  نیلقّثلا ، ةدابع  نم  ٌریخ  یه  یّتلا  ۀبرـضلا  ّقحب  نیراّدلا  ةداعـس  زوح  و  دـئاوفلا ،

زا تداعـس  ماظتنا  تلود و  نمی  اب  نیملاعلا ، ّبر  نیمآ  ءابعلا . لآ  نم  ۀیّرذ  ءایبنألا و  ریخ  دّمحم  قحب  ءادـعألا  ۀتامـش  ءاجّرلا و  ۀـبیخ  نع 
، دوب وا  تلود  باکر  مزالم  ایند ، نید و  ینارماک  دارم و  لوصح  ناهج و  ود  لابقا  و  درک ، تکرح  قارع  بناج  هب  ناجیبرذآ  بوص 

َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ْمُکاتآ  َو 
(. 20 هدئام : )

، دش مّلسم  ار  يو  مالسا  دالب  رثکا  و  دش ، مجع  برع و  نیطالـس  كولم و  یناما  بعک  تاجاح و  لبق  هک  تسا  نآ  وا  يوایند  تلود  اّما 
ةرهاـقلا ۀـلوّدلا  هذـهل  مدـخلا  رقحأ  دـیبعلا و  رغـصأ  طامـس و  نیا  ناـمداخ  طاـسب و  نیا  ناـفکتعُم  هلمج  مالـسا  راـید  يارما  كولم و  و 

، ددرگیم لامک  اب  لالج  طاسب  نیا  رد  نیمز  ناریا  راک  ریدقت  مجَع و  برَع و  کُلم  ریبدت  زورما  و  دنتشگ ؛ ۀفینُملا  ۀبَتَعلا  هذهب  رختفملاو 
یبصخ ینما و  یلدع و  وا  تمحرم  تحُسف  زا  وا و  لدع  تطسب  زا  و 
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ناوریشون هاگبّجعتم  وا  ياخس  لدع و  و  دادن ، ربخ  نآ  زا  نارّخأتم  نامّدقتم و  ریس  بتک  خیرات و  رتفد  چیه  و  دوبن ، زگره  هک  دش  رهاظ 

. دش متاح  و 
تکرب زا  اهرفوأ  هب  هیده  نیا  اهرـسأ و  هب  هیـضق  نیا  و  مرادن ؛ تلاجخ  ناروت  ناعمتـسم  ناریا و  نارـضاح  دهـشم  رد  تداهـش ، نیا  رد  و 
ةورعلاب تسا  کّسمت  یفوا و  ّظح  هب  تسا  ظاظتحا  هتیاده  هقیفوت و  نسُح  هّللادـمحب و  نآ  و  تسا ، ینید  تلود  نآ  هک  تسا  مّیود  مسق 
تیوقت ناشیا و  ناعبات  تالاوم  ناشیا و  اب  تافاصم  هک  مالّسلا - ةالّصلا و  مهیلع  یضترم - یفطصم و  نادناخ  زا  ابع  لآ  ّتبحم  یقثولا و 
تنراقم تدعابم  راّنلا و  نم  ِلَفسالا  ِكرَد  زا  صالختـسا  و  ینادواج ، باوث  تسا و  یناهج  ود  تداعـس  بجوم  ناشیا  نایلاوم  ناّبحم و 

: رعش راّفک ، رارشا  نیطایش و 
امَّدلا  َومْحَّللا  ََطلاخ  ْدَق  ُهَّنِکلَوِهغْوَص  َو  ِناسِّللا  قیوْزَِتب  َْسیَلَف 

[ هعیبر یبا  نب  رمع  رعش  ، 227 / 1 یناغالا : ]
ًادِشُْرم اِیلَو  َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  ِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم 

نامـسآ هب  دـش و  عطاس  قح  حـفن  ینعی  نآ ،) ندـیمد  شوخ و  يوب  جرا :[  راوح  نیا  کـسم ] فرظ  راوص :[  زا  مرجـال  اـت  ( 17 فهک : )
لضاوف و دعاوق  دّکؤم  دئاوف و  دئاوع  سّـسؤم  و  دش ، شاف  ناهج  رد  نآ  حوف  دمآ و  عمال  قدص  رون  وا  نیقی  حبـص  ریـشابت  زا  و  دیـسر ،

. دمآرب ناجاتحم  املع و  تاداس و  فیاظو  ناکرا  صّصُرم  دّیشُم و 
و ماّیا ، رباکا  نیطالس و  رب  یلالد  يرخدم و  رخفم و  نامّزلا و  ءانبا  رب  ار  وا  تسا  یجات  ّتیهولا ، ترضح  ّتیطع  زا  عون  نیا  تقیقح  هب  و 

بونَذ يالتما  تراشب  و  تسا ، بونُذ  ناما  و  نامز ، ثداوح  رب  یتّنُج 
ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنُوَنب  َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال 

ربختـسم ًامئاد  ماوعا ، ماّیا و  ّتلق  ّنس و  تثادـح  اب  هک  تسا  نآ  وا  نأـش  ّقح و  رد  ینادزی  ّتنم  یناحبـس و  تمعن  تیاـغ  و  ( 89 ءارعش : )
و ایقتا ؛ تّمه  نیعتسمو  ّدمتسم  احلص و  ّبُحم  دشاب و  هرّحبتم  هرّهطم  هّمئا  سابتقا  سافنا  رمثتسم  هنامز و  يالـضف  هنّیدتم و  ياملع  لاوحا 

ببس باب ، نیا 
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. دشاب تلود  کلم و  ياقبا 

ِباطِْخلا َلْصَف  َو  َۀَمْکِْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ُهَْکُلم  انْدَدَش  َو 
. هل نیعاّدلا  ةرثک  ببسب  لیق  ( 20 (ص :

باتک لماک و  باتک  ذغاک و  تصـش  نیرهاطلا  بقانم  باتک  نیا  و  دومرف ، هّللا - هدّلخ  تلود - نیا  يوگاعد  هنیمک و  دنب  دّقفت  نیاربانب 
دیزم سمتلم  تـلود ، نــیا  یّقرت  رهب  زا  و  [ 6  ] سبتقم دیفتـسم و  بـتک  نآ  زا  یقلخ  زورما  و  درک ، فینــصت  نآ  لاـثما  ییاـهب و  جـهنم 

. دنا همرکم ] لصا : رد   ] تمرکم
رباکا اب  نآ  رب  تقاط  عسو  تقو و  ردق  هب  دـنکیم و  هعلاطم  فلاؤم  فلاخم و  ریـسافت  رابخا و  بتک  هک  تسا  لاس  هد  برق  هنیمک ، هدـنب 

تیبلالها تماما  تفلاخم  ءارب  نافلاخم  هک  یتاروثأم  ثیداحا و  بقع  رد  و  دـنکیم ، هشقانم  هرظاـنم و  هثحاـبم و  هناـگی ، راـیخا  هناـمز و 
نم بّصعّتلا  جارخا  فصانت و  زا  دعب  و  دیامنیم ، غیلب  ّدـج  ار  نآ  زوح  اوتحا و  رد  یعـس  نآ و  تبلاطم  دـنکیم و  عّبتت  دـننکیم  تیاور 

نآرق فلاخم  ای  ناشیا  تیاور  زا  رگید  يربخ  ای  یثیدح  هب  مه  ضوقنم  تسا و  ضراعم  هک  تفای  ار  ناشیا  رابخا  نآ  زا  یکیره  ماهملا ،
دناوتن ود  چیه  بیذـکت  مصخ  تسا ، ناشیا  تاقث  تاور و  املع و  ِتایاور  نآ  ود  ره  قیقحت  تابثا و  نوچ  ناناملـسم ، عامجا  فلاخم  ای 

ِۀَنیفَسِلَثَمَک یْتَیب  ِلْهأ  ُلَثَم  ءاج : هنیفـس ، نابکار  هرهاط و  نادناخ  هب  کّسمتم  میلوسر و  تیب  لها  هعیـش  زا  هک  ام  کیدزن  هب  نکل  ندرک ،
و ام ؛ قیدصت  تسا و  مصخ  تیاور  دانـسا  لقن و  زا  تسا  ام  کّسمتم  هک  ثیداحا  [ 343 / 2 مکاح : كردتسم   ] یَجن اهیف  َبَکَر  ْنَم  ٍحون 

ثیداحا ءارب  و  دـمآ ، لصاح  عامجا  تیب  لها  ثیداـحا  ءارب  هک  لـصاح  ضراـعم  راـکنا  تسا و  مصخ  يوعد  دّرجم  ناـشیا  ثیدـح  اـّما 
. تسا نینچ  هن  ناشیا 

ریهاشم زا  دمآ  بوتکم  هک  يرثا  يربخ و  ره  ات  باتک  نیا  دئاوف  دعاوق  دیهمت  فیلأت و  رد  تفرب  مامت  يدهج  یقارغتسا و  ببـس  نیدب  و 
. هدیسرن نادب  رابک  همئا  عماسم  راکنا و  تسد  دنک . نآ  هّبج  هک  بئارغ  دباوا  زا  هن  تسا  رابخا 

َلاَقل ِدانْـسالا  الَول  لیق : ًامِدَق  و  باتک ، نآ  زاب  دوش و  بوسنم  ثیدح  هک  باتک  نآ  دانـسا  هب  امتناو  افتکا  رهب  زا  دش  هدرک  دانـسا  كرت  و 
رگا َءآش . ام  َءآش  ْنَم 
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دنناد دننک  باتک  نیا  هعلاطم  هک  هرّحبتم  ياملع  نکل  َفَذْقَتْـسا ؛ ِدَقَف  َءآسأ  ْنا  َو  َفَدْهَتْـسا  ِدَقَف  نَسْحأ  نإ  ًاباتِک  َفَّنَـص  ْنَم  دناهتفگ : هچ 

هب و  مدرک ؛ جارختـسا  هک  بیارغ  لیالد  بیاص و  رکف  دـنچ  و  ماهدرک ، رابخا  عّبتت  سّـسجت و  صّحفت و  رفاو و  ّدـج  غیلب و  یعـس  هچ  هک 
هکهّللا ءاش  نا  دربن . قَبَـس  نم  رب  تیاغ  نیدـب  هجو ، نیا  رب  باب  نیا  رد  یفّنـصم  چـیه  هک  تسا  نانچ  منیقی  هکلب  مّنظ  باتک ، نینچ  عمج 

. مارکلا هلآ  دّمحمب و  مامت ؛ وا  تدافتسا  دوب و  ماع  يو  عّتمت 
طقف ۀیجانلا  ُۀقرفلا  ُمُه  َۀَعیّشلا  ّنإ  باب : یف  دوش  هتفگ  یلصف  هک  داتفا  تدارابولطملا  مارملا  یف  ضوخلا  عورّشلا و  لبق  و 

***
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[ نوزئافلا مه  ۀیمامالا  ۀعیشلا  نأ  یف  لصف  ]

هراشا

نوزئافلا مه  ۀیمامالا  ۀعیشلا  نأ  ۀنسلا  لها  بتک  نم  ةرداصلا  ثیداحالاو  ةدراولا  رابخالا  یف  لصف 
« َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َنیّذلا ال  »
. نوُرِساْخلا ُمُه  ْمُهَءادْعأ  َّنأو  ( 62 هرقب : )

. ناگتفای يزوریف  رفظ و  دنناشیا  هّیماما ، هعیش  هک  نآ  رد  ّتنـس ، لها  بتک  رد  تسا  هدمآهک  ثیداحا  رابخا و  رد  تسا  یلـصف  نیا  ینعی :
. دنراکنایز هک  دنناشیا  نانمشد  و  تسین ، ار  ناشیا  یهودنا  یسرت و  چیه  هک  یناسک  نآ 

: لّوا ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع ، نبا  نع 
َراَّنلا َّلَج  َّزَع و  ُهَّللا  َقَلَخ  اََمل  ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِّبُح  یَلَع  ْمُهُّلُک  ِقیالَْخلا  َعَمَتْجا  َِول 

[. 248 / 39 راحب : ]
خزود شتآ  یلاـعت  يادـخ  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  یتسود  رب  يدـندش  عمج  قیـالخ  همه  رگا  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ینعی :

. وا تفالخ  نارکنم  يداعا و  ياوأم  يدبا  خزود  و  تسا ، ّتنج  لها  زا  ّیلع  ّبحم  هک  دش  مولعم  ثیدح  نیا  زا  يدیرفاین .

: میود ثیدح 

: َلاَق هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ِیبَّنلا  ِنَع  ْسَنأ ، ْنَع 
ٌۀَنَسَح ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُّبُح 
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ۀَنَسَح اَهَعَم  ُعَْفنَت  َال  ٌۀَئِّیَس  ُهُضُْغب  َو  ٌۀَئِّیَس  اَهَعَم  ُّرُضَت  َال 

تـسا یکین  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  دومرف : واهک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  کـلام  سنا  زا  تسا  تیاور  ینعی : [ 248 / 39 راحب : ]
هک تسا  نانچ  نیا  تروص  و  یکین ؛ چـیه  يو  اـب  دـهدیمن  دوس  هک  تسا  يدـب  يو  ینمـشد  و  يدـب ، چـیه  يو  اـب  دـهدیمن  ناـیز  هک 

: یلاعت هلوق  لیلد  هب  ددرگیم ، لحمضم  بوبجم و  هلمج  نامیا ، لبقام  یصاعم  دروآ ، نامیا  رفاک  نوچ  [ 7  ] نامیا تروص 
َنِیلَّوَْألا ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  ْنِإ  َو  َفَلَس  ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ 

ناهانگ و نیا  زا  دـیتسیا  زاب  امـش  رگا  دومرف : هک  یلاعت  قح  راتفگ  لیلد  هب  ددرگ ، لطاب  همه  نامیا  زا  شیپ  ناـهانگ  ینعی : (، 38 لافنا : )
: هلآو هیلع  هللا  یّلص  لوسر  ثیدح  و  هتشذگ ؛ ناهانگ  ار  امش  هدیزرمآ  دیرآ ، نامیا  دینک و  هبوت 

، ُهَْلبَق ام  ُبُجَی 
: ثیدح و  دنک ؛ وحم  دربب و  ار  نآ  مالسا  دشاب ، هدرک  رفک  تلاح  رد  هک  یناهانگ  دوش ، ناملسم  هک  ره  ینعی :

َهل َْبنَذ  َال  ْنَمَک  ِْبنَّذلا  َنِم  ُِبئاَّتلا 
هیلع وا - دالوا  ّیلع و  تالاوم  ّتبحم و  سپ  هدرکن . هانگ  دوخ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ناـهانگ ، زا  هدـننک  هبوت  ینعی : [ 435 / 2 یفاک : ]
وحم نآ  اب  یـصاعم  هلمج  هک  هبوت  و  نامیا ، نوچ  تسا  یتعاط  تبحم  نیا  و  تسا ، یـصاعم  هلمج  دـننک  وحم  لیُزمو و  ینفُم  مالـسلا -] ]

. ددرگ

: مّیس ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هّللا  لوسر  نع  ساّبع  نبا  نع 
ْغِّلَبَف یِْقلَخ  یَلَع  ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  َۀَّبَحَم  ُتْضَرَْتفا  یِّنِإ  ٍضاَیَِبب  اَهِیف  ٌبُوتْکَم  َءاَرْـضَخ  ٍسآ  ِۀَقَرَِوب  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِینَءاَج 

یِّنَع َِکلَذ 
[275 / 39 راحب : ]

- َّلَج َو  َّزَع  يادخ - هاگرد  زا  لیئربج  دمآ  نم : هب  دومرف  وا  هک : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سابع  هّللادـبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
نم هک : هتشون  دیفـس  طخ  هب  اجنآ  رب  دروآ . نم  هب  زبس  دوش ]. یم  هدافتـسا  نآ  گنر  زا  هک  ابیز  هچتخرد  یعون  درُوم :  ] دُرم گرب  کیو 

و نم ؛ ترضح  زا  ار  نخس  نیا  ناشیدب  ناسرب  وت  دوخ . ناگدیرفآ  رب  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّتبحم  مدینادرگ  بجاو  ضرف و 
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: ثیدح و  تسا ؛ ّتنجلها  زا  قاّفتا ، هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

، هَّبَحأ ْنَم  َعَم  ُءْرَْملأ 
زا دـعب  دـناد ، ماـما  ار  وا  هک  یتـّبحم  دراد . تسود  ار  يو  هک  دوب  یناـسک  نآ  اـب  درم  ینعی : ّبحا ]»  » اـج همه  رد  . 392 / 1 دمحا : دنسم  ]
ره تماـیق ، زور  رد  ینعی : (، 71 ءارـسا :  ) ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن  َمْوَی  هیآ : هب  تشهب ، رد  دـشابوا  اـب  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

. دنناوخ زاب  ناشیا  ماما  اب  ار  مدرم  یعمج 

: مراهچ ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َلاق  َلاق  ٍسَنأ  ْنَع  ٍتباث  ْنَع 
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِهیِّبِحُِمل  َو  َُهل  َنوُرِفْغَتْسَی  ٍکَلَم  َْفلأ  َنیِْعبَس  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهْجَو  ِرُون  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ 

[. 118 / 27 راحب : ]
يور رون  زا  َّلَج - َو  َّزَع  يادخ - تسا  هدیرفایب  هک ، دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : کلام  سنا  تباث و  زا  تسا  تیاور  ینعی :

مالسلا هیلع  ّیلع  و  تمایق ؛ زور  ات  وا  ناتسود  يارب  زا  یلع و  يارب  زا  دننکیم  رافغتسا  ناشیا  و  ار ، هتشرف  رازه  داتفه  بلاط ، یبا  نب  ّیلع 
شزرمآ ببـس  و  دَُوب ، تاـجرد  عـفر  دـیزم  دَوـُب و  تاـّیحت  دورد و  همه  يو ، يارب  زا  هکئـالم  رافغتـسا  و  یهاـنگ ، همه  زا  تسا  موـصعم 

. لوبق لحم  رد  نانمؤم و  يارب  زا  ّالا  دشابن  هکئالم  رافغتسا  و  دَُوب ، يو  ناتسود  ناهانگ 

: مجنپ ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هّللا  ُلوُسَر  َلاق  َلاق  دوعْسَم  نب  هّللادبع  نع 
ُرِجَْفنَت ِهِْحفَـس  ْنِم  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ُشْرَع  ُهَقْوَف  َو  ِۀَّنَْجلا  یَلَع  اَلَع  ْدَق  ٌلَبَج  َوُه  َو  ِسْوَدْرِْفلا  یَلَع  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُدُعْقَی  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ 

ٌةَءاََرب ُهَعَم  َو  اَّلِإ  ِطاَرِّصلا  یَلَع  ٌدَـحأ  ُزوُجَی  َال  ُمِینْـسَّتلا  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِرَْجت  ٍرُون  ْنِم  ٍّیِـسْرُک  یَلَع  ٌِسلاَـج  َوُه  َو  ِناَـنِْجلا  ِیف  ُقَّرَفَتَت  َو  ِۀَّنَْجلا  ُراَْـهنأ 
َراَّنلا ِهیِضِْغبُم  َو  َۀَّنَْجلا  ِهیِّبُِحم  ُلِخُْدیَف  ِۀَّنَْجلا  یَلَع  ُفِرُْشی  ِِهْتَیب  ِلْهأ  ِۀَیَالَو  َو  ِِهتَیَالَِوب 

[. 116 / 27 راحب : ]
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رب بلاط  یبا  نب  ّیلع  دنیشنب  دشاب ، تمایق  زور  نوچ  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک : دوعسم  نب  هّللادبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :

ییادـخ شرع  هوک  نیا  يـالاب  و  تشهب ، رب  تسا  ربز ] ریز :[  دـنلب و  سودرف ، هوک  تشهب و  ياـههوک  زا  تسا  یهوک  هک  سودرف - هوک 
- دـندرگیم ناور  دـنوش و  هدـنکارپ  تشهب  ياهناتـسب  رد  دـنوشیم و  ناور  تشهب  ياهيوج  هوک  نیا  نماد  زا  و  هلـالَج - َّلَـج  تسا -
هک ّالا  درذگن  طارص  رب  سک  چیه  و  دوریم ، مینست  همشچ  وا  شیپارف  و  رون ، زا  یهوک  رب  دشاب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریماو 
رب ار  دوخ  ناتـسود  تشهب و  رب  دَُوب  فرـشُم  علّطم و  مالـسلا  هیلع  یلع  و  يو ، تیب  لـها  تیـالو  یلع و  تیـالو  هب  یتارب  دَُوب  هارمه  وا  اـب 

. دزادنا خزود  شتآ  هب  ار  دوخ  نانمشد  دروآرد و  تشهب 

: مشش ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َلاق  لاق : ُهَّنِأ  مالسلا  هیلعِیلَع  ْنَع 
ُلِیئَْربَج اَی  ُْتُلق : ُناَوْضِّرلا  اَهاَلْعأ  ِیف  َو  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  اَهُطَـسْوأ  َو  ٌْقُلب  ٌلـْیَخ  اَُهلَفْـسأ  َلَـلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ُلِـمَْحت  َةَرَجَّشلا  ُْتیأَر  َۀَّنَْجلا  ُْتلِخْدُأ  اََّمل 

ٍِّیلَع ِۀَعیِِـشب  یَتُْؤی  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ِلوُخُّدـلِاب  َۀَـقِیلَْخلا  ُهَّللا  َرَمأ  اَذِإ  ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمأ  َکِّمَع  ِْنباـِل  ِهِذَـه  َلاَـق : ةَرَجَّشلا ؟ ِهِذَـه  ْنَِمل 
یَلَع اَْینُّدـلا  ِیف  اوُرَبَص  ٍِّیلَع  ُۀَعیِـش  ِءَالُؤَه  ٍداَنُم  يِداَُنی  َو  َْقُلْبلا  َلـْیَْخلا  َنُوبَکْرَی  َو  َلَـلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  َنوُسَْبلَیَف  ِةَرَجَّشلا  ِهِذَـه  َیلِإ  ْمِِهب  یَهَْتُنی  یَّتَح 

َمْوَْیلا لزانملا  هذَه  اُوبُحَف  يَذْألا 
[138 / 8 راحب : ]

هب ارم  هک  ماگنه  نآ  رد  جارعم ، بش  رد  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک : مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  تسا  تیاور  ینعی :
نایم رد  و  دـندوب ، قلبا  نابـسا  تخرد ، نآ  ریز  رد  دوب . اهرویز  اههّلح و  تخرد  نآ  راب  هک  مدـید  یتخرد  اـجنآ  رد  دـندروآ ، رد  تشهب 

نینمؤملاریما وت  ّمع  رسپ  ِنآ  زا  تفگ : تخرد ؟ نیا  تسیک  نآ  زا  لیئربج ! ای  متفگ : دندوب . ناوضر  نآ  يالاب  رد  و  دندوب ، نیع  روح  نآ 
هب هک  ار  قیالخ  دنک  رما  یلاعت  يادخ  نوچ  مالسلا . هیلع  ّیلع 
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یتقو ات  دنرایب  ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هعیـش  تلاح ، نآ  رد  دنیآرد . تشهب  هب  هک  دیآ  تزاجا  دنَُوب ، تشهب  لها  هک  ینعی  دنور ، رد  تشهب 

دنکیم ادن  يدانم  و  دننیشن ، قلبا  نابسا  رب  دننک و  دوخ  رب  نآ  ياهرویز  دنشوپب و  تخرد  نیا  ياههّلح  دنسر  تخرد  نیا  کیدزن  هب  هک 
اطع هب  زورما  مرجـال  اـت  دـناهدرک  ربص  نآ  رب  و  دناهدیـشک . اـهّتلذ  اـهتمحز و  اهجـنر و  اـیند ، راد  رد  هک  دـنایلع  هعیـش  هورگ  نیا  هک :

. اهتلزنم نیا  ار  ناشیا  دناهداد 
، دوـب لّوا  رود  رد  رگا  دیـسرن . یموـق  چـیه  هب  دیـسر  تیب  لـها  هعیـش  هـب  هـک  نـتف  ـالب و  نـحم و  جـنر و  نآ  هـک  تـسین  یّکـش  چـیه  و 

نب دّمحم  ناهّیت و  مثیهلاوبا  يدنک و  دوسأ  نب  دادقم  رـسای و  راّمع  ناملـس و  رذوبا و  نوچ  ناشیا ، عَبَت  مشاه و  ینب  هلمج  اب  نینمؤملاریما 
قوقح زا  نامرح  اذـیا و  لتق و  قرغ و  قرح و  یفن و  درط و  رد  دـندوب و  تمحز  رد  ًاـمئاد  هباحـص ، رباـکا  زا  ناـشیا  بارـضا  رکب و  یبا 

لها هعیـش  اب  دّـمحم و  نادـناخ  اب  درک  هچ  نیعل  نب  نیعل  نآ  هک  دـنامن  یفخم  دوخ  دوب ، ۀـنعّللا - هیلع  هیواعم - رود  رد  رگا  و  نتـشیوخ ؛
یلع نب  نسح  و  دومرفیم ، ناـشیا  تنعل  هب  و  تشکیم ، تسا  ینمؤم  هک  دوب  مولعم  ار  يو  هک  اـج  ره  برع ، راـید  هلمج  رد  هک  تیبـلا ،

ترثکوتّفع هناگی و  عرو  رد  نتشیوخ  رصع  رد  دوب و  هنامز  لادبا  داّهز و  زا  هک  ار  يدع  نب  رجُح  و  درک ، دیهش  رهز  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
نیعل نآ  درک . ابا  عانتما و  نآ  زا  وا  مالـسلا ، هیلع  لوسر  تیب  لها  تنعل  هب  درک  توعد  ار  يو  هیواعم  دـنامن ، یفخم  الـضف  رب  وا  تداـبع 

. دنتخوسب شتآ  هب  دنتشکب و  وا  هلیبق  زا  گرزب  كدوک و  نز و  درم و  زا  نت  دصناپ  رازه و  اب  ار  وا  ات  دومرفب 
هب تفص  نیدب  دوب  وا  ّبلغت  ماّیا  هک  هام  هس  لاس و  هدزون  تّدم  نیعل  نیا  و  دش ؛ رداص  مارحلا  دلو  نیعل  نآ  زا  هک  تالعف  زا  نیا  لاثما  و 

. لاس داتشه  هک  دنیوگ  دوب و  رمع  لاس  تشه  دون و  ار  نیعل  نآو  هعیش ؛ اب  دربیم  رس 
رد و  دنامن ، روتسم  لاح  نآ  نایَملاع  رب  هک  درک  نآ  البرک  ردنیسح  تابرق  نیسح و  باحصا  نیـسح و  رفاک ، نبا  رفاک  دیزی  وا  زا  دعب  و 

زورما برغم ، قرشم و 
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يو رمع  و  دیـسر ، خزود  هب  ات  درکیم  يدینـش  هک  تفـص  نیدب  دوب و  ِکلَم  هام  هن  لاس و  هس  نیعل  نآ  و  دنیوگیم ؛ زاب  ناظعاو  املع و 

ثیبخ حور  دمآ و  نوریب  زغم  دمآ و  رـس  رب  داتفا و  ریز  هب  درکیم  صقر  هناخ  ماب  رب  دوب و  هدـش  تسمهک  دـنیوگ  دوب . لاس  تفه  یس و 
. دیسر خزود  هب  وا 

. دندرکیم لوسر  نادناخ  تنعل  دنتشکیم و  ار  هعیش  برغ ، قرش و  رد  لاس  داتشه  هّیما  ینب  وا  زا  دعب  و 
ره و  دـنتفرگیم ، راوید  رد  هدـنز  ار  تیب  لها  تاداـس  و  دنتـشکب ، رهز  هب  ار  ماـما  تشه  و  دـندش ، ّطلـسم  ساـّبعلا  ینب  ناـشیا  زا  دـعب  و 

نوراه هک  يّدـح  هب  ات  دـمآ  بوتکم  هیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  هک  نانچ  دنتـشکیم ، رازه  هدزاود  هب  اـت  رازه  شـش  رازه و  جـنپ  ياهفیلخ 
. دیسر رخآ  هب  زین  ناشیا  تلود  ات  تخادنا  یهاچ  رد  دزب و  ندرگ  روباشین  رد  ار  یمطاف  يولع  تصش  یبش  هفیلخ ،

َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف 
[. 45 ماعنالا : ]

تسا نیا  ینعی : [، 138 / 8 راحب :  ] يذألا یَلَع  اْینُّدلا  ِیف  اوُرَبَص  هلوق : ینعم  اذه  و  دندوبیم ؛ مّنهج  بالک  تمحز  رد  ًامئاد  هفیاط  نیا  سپ 
. دناهدیشک هک  [ 9  ] یتمحز جنر و  هب  ایند  رد  دندرک  ربص  هک  نخس  نآ  ینعم 

: متفه ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  ِیبَّنلا  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع 
َو يَدُْـهلا  َۀَِّمئأ  َنیِرِهاَّطلا  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ٍِبلاَط  ِیبأ  َْنب  َِّیلَع  َّلَوَتَْیلَف  یِّبَر  ِینَدَـعَو  ِیتَّلا  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َو  ِیتَتیِم  َتوُمَی  َو  ِیتاَـیَح  اَـیْحَی  ْنأ  َّبَحأ  ْنَم 

َِۀلالَّضلا ِبَاب  َیلِإ  يَدُْهلا  ِبَاب  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْنل  ْمُهَّنِإَف  ِهِدَْعب  ْنِم  یَجُّدلا  َحِیباَصَم 
[143 / 23 راحب : ]

نوچمه دنک  یناگدنز  هک  دراد  تسود  هک  یسک  نآ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
یبا نب  یلع  هب  ّالوت  هک  دیاب  نم ، يادـخ  ارم  تسا  هدرک  هدـعو  هک  دـلخ  تشهب  رد  دور  رد  نم و  ندرم  نوچمه  دریمب  و  نم ، یناگدـنز 

ناموصعم ناکاپ و  دنک . وا  نادنزرف  بلاط و 

: متفه www.Ghaemiyeh.comثیدح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:18
. دنراین یهارمگ  ِرد  هب  تسار  هار  ِرد  زا  ار  امش  زگره  ناشیا  هک  یتسرد  هب  یکیرات . ياهغارچ  تسار و  هار  نایاوشیپ 

هک تسا  تّجح  ثیدـح  نیا  و  یبتجم ، باـتک  رد  یناـحلاص  و  درک ، داریا  لوصفلا  تکن  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  مه  یلجع  حوتفلاوبا 
ّتبحم هـب  زج  دور  تـشهب  رد  هـک  ره  و  قیـالخ ، يداـه  مالـسلا  هـیلع  ّیلع  تـّبحم  رب  تاـمم  تاـیح و  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یّلـص  لوـسر 

. دشابن نینمؤملاریما 

: متشه ثیدح 

: هّللا ُلوُسَر  َلاقَف  ٌِیلَع ؛ َلَْبقأَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلص  ِیبَّنلا  َْدنِع  اّنُک  َلاق : رباج  ْنَع 
ْمُُکلَّوأ ُهَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َنوُِزئاَْفلا  ُمَُهل  ُهَتَعیِش  َو  اَذَه  َّنِإ  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  َلاَق  َُّمث  ِهِدَِیب  اََهبَرَضَف  ِۀَبْعَْکلا  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  یِخأ  ْمُکاَتأ  ْدَق 

َّنِإ َْتلَزَنَف  َلاَق  ًۀَّیِزَم  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکُمَظْعأ  َو  ِۀَّیِوَّسلِاب  ْمُکُمَْـسقأ  َو  ِۀَّیِعَّرلا  ِیف  ْمُُکلَدـْعأ  َو  ِهَّللا  ِْرمأـِب  ْمُکُمَْوقأ  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  ْمُکاَـفْوأ  َو  یِعَم  ًاـناَمیِإ 
ۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

[. 5 / 38 راحب : ( ] 7 هنّیب : )
ام هب  يور  ّیلع  نینمؤملاریما  هک  میدوب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  شیپ  اـم  تفگ : وا  هک  يراـصنا  هّللادـبع  رباـج  زا  تسا  تیاور  ینعی :
هللا یّلـص  ربمغیپ  تسیرگن  هبعک  هب  نآ  زا  دعب  نم . ردارب  امـش  هب  دـمآ  هک  تقیقح  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  دـمآیم . درک و 

هک وا ، هعیـش  درم و  نیا  هک  یتـسرد  هب  تسا ، وا  تسد  هب  دّـمحم  ناـج  هک  يادـخ  نآ  ّقـح  هب  دوـمرف : داـهن و  نآ  رب  تسد  هلآو و  هـیلع 
نیرتهدننکافو و  نامیا ، هب  تسا  امـش  ِنیرتشیپ  نیلّوا و  هک  یتسرد  هب  هک ، دومرف  نآ  زا  دعب  تمایق . زور  ناگتفای  رفظ  يزوریف و  دنناشیا 

تسا امش  ِنیرتهدننکتمسق  و  نتشاد ، هاگن  ّتیعر  رد  تسا  امش  نیرتلداع  و  ادخ ، رما  هب  تسا  امش  نیرتمیاق  و  ادخ ، دهع  هب  تسا  امش 
دورف وا  نأش  رد  هک ، دومرف  نآ  زا  دـعب  تبترم . تلزنم و  هب  یلاعت  يادـخ  کیدزن  هب  تسا  امـش  نیرتگرزب  و  ندرک ، هّیوس  یتسار و  هب 

: هیآ نیا  تسا  هدمآ 
ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

، هیالا [ 277 هرقب : ]
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هعیـش یلع و  ینعی  دنقیالخ . ِنیرتهب  هک  دـنناشیا  هورگ  نآ  دـندرک ، حـلاص  لمع  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نآ  هک  یتسرد  هب  ینعی :

. يو

: مهن ثیدح 

: َلاق ُهَّنا  مالسلا  امهیلع  ِیبَّنلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ْنَع 
ْمَُهل یِعاَّسلا  َو  ْمُهَِجئاَوَح  ْمَُهل  یِـضاَْقلا  َو  ِیتَّیِّرُذ  َماَمأ  ِْفیَّسلِاب  ُبِراَّضلا  ِضْرْألا  ِلْهأ  ِبُونُِذب  اَْوتأ  َْول  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ٌعیِفَـش  ْمَُهل  اَنأ  ٌۀََعبْرأ 

ِِهناَِسل َو  ِِهْبلَِقب  ْمَُهل  ُّبِحُْملا  َو  ِْهَیلِإ  اوُّرُطْضا  اَم  َْدنِع  ْمِهِِحلاَصَم  ِیف 
[ ینیسحلا دمحم  دماحوبا  نیعبرالا  زا   382 / 12 لئاسو : كردتسم  ]

تمایق زور  رد  مناشیا  عیفش  نم  هک  دنسک  راهچ  هک : دومرف  وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
ياـهتجاح هک  یـصخش  و  نانمـشد ، رب  دـنز  ریـشمش  نم  نادـنزرف  ربارب  رد  هک  یـصخش  دنـشاب : هتـشاد  نیمز  لـها  ناـهانگ  هچ  رگا  و 

هک یـصخش  و  دنـشاب ، هدنامرد  ناشیا  هک  یتلاحرد  نم  نادنزرف  تاّمهم  رد  دنک  شـشوک  یعـس و  هک  یـصخش  و  دروآرب ، نم  نادنزرف 
. نابز لد و  هب  دراد  تسود  ار  ناشیا 

و دندش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  رد  هک  نیّفـص  لمج و  يادهـش  البرک و  يادهـش  نوچ  دـنزیم  ریـشمش  هک  سک  نآ 
. نایلاوم نانمؤم و  لد  رد  دننکیم  ناشیا  تّدوم  يایحا  هک  هعیش  ياملع  زورما 

: مهد ثیدح 

ِراّنلاِیف َّخُز  اهّنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یَجن  اهِیف  َبَکَر  ْنَم  ٍحُون  ِۀَنیِفَس  ِلَثَمَک  ِیْتَیب  ِلْهأ  َلَثَم 
[. 124 / 23 راحب :  ] قِرَغ اْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  رابخالا :] باهش   ] یعاضقلا دروأ  و  [ 122 / 23 راحب : ]

زاب هک  ره  و  دبای ، تاجن  دنیـشن  اجنآ  رد  هک  ره  تسا . حون  یتشک  لثم  نوچمه  نم  تیب  لها  لَثَم  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصربمغیپ 
. خزود [ 10  ] شتآ رب  دنزادنارد  ار  يو  دوش ، رود  نآ  زا  دتسیا و 
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، حون نافوط  نامز  هب  هک  کشال ، دوشیم  قرغ  دوش  رود  دتسیا و  زاب  یتشک  نآ  زا  هک  ره  هک ، تسا  هدروآ  رابخالا  باهش  رد  یعاضق  و 

. دشابن ار  هعیش  زج  باقع  زا  یصالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم  رود  رد  نینچمه  دوبن . هنیفس  لها  زج  یصالخ 

: مهدزای ثیدح 

: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  هّللا  ُلوسَر  َلاق 
َنِم ٌعوُْزنَم  ِینْعَی  ُنیِطَْبلا  ُعَْزنألا  َکَّنِإَف  ْرِْـشبأَف  َِکتَعیِـش  یِّبِحُِمل  َو  َِکتَعیِِـشل  َو  َِکلْهأل  َو  َكِدـْلُِول  َو  ََکل  َرَفَغ  ْدَـق  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع ! ای 

ٌنیَِطب ِكْرِّشلا 
[78 / 40 راحب :  ] ِْملِْعلا َنِم  نوطبم ] ]

هعیش ناتسود  و  ار ، وت  هعیـش  ار و  وت  نادنزرف  دیزرمایب  و  دینادرگ ، عیفر  یلاع و  وت  هجرد  ینعی  ار ، وت  دیزرمایب  ادخ  هک  یتسرد  هب  ینعی :
يازج تسا . تاجن  ببس  هعیش  ِیّبحم  نوچ  ملع . زا  يُرپ  كرش و  زا  يرود  ینعی  ياهدیـشک ، ینیطب  عزنا  وت  هک  وش  مّرخ  داش و  و  ار ، وت 

. دشابن يدبا  مّنهج  زج  دننک  عمج  نیا  توادع  راهظا  هک  یعمج 

: مهدزاود ثیدح 

: َلاق هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ِیبَّنلا  ْنَع  ٍساّبَع  ِْنبا  ْنَع 
َو ُنَسَْحلا  ِهّللا  ُۀَـمأ  ۀَـمِطاف  ِهّللا  ُِّیلَو  ٌِیلَع  هّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهّللا  ّالا  َهلا  ِبَهَّذـلِاب ال  ًابُوتْکَم  ِۀَّنَْجلا  ِباب  یلَع  ُْتیأَر  ِءآـمَّسلا  یلا  ِیب  َجِرُع  اَّـمل 

، ِهّللا ُۀَنَْعل  ْمِهیِضِْغبُمیلَع  َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  مِهیِّبُِحم  یلَع  ِهّللا ، ُةَْوفِص  ُْنیَسُْحلا 
[87 ۀبقنم : ۀئام  کن : ]

رب مدید  دندرب ، نامسآ  هب  ار  نم  هک  جارعم  بش  رد  دومرف : وا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ساّبع  نب  هّللادبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
. رخآ هب  ات  هّللا  الا  هلا  ال  خرس : رز  هب  هتشون  تشهب  رد 

. دندرک داریا  یناهفصا  یناحلاص  دّمحم  نب  دومحم  برآملا و  یهتنم  باتک  رد  ناّطقلا  هّللادیبع  ثّدحم  ماما  نینچمه  و 
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: مهدزیس ثیدح 

: َلاَق ِْهیَلَع  َباَتَف  َّلَج - َو  َّزَع  ِهِّبَر - ْنِم  ُمَدآ  اَهاَّقََلت  ِیتَّلا  ِتاَِملَْکلا  ِنَع  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هّللا  َلوُسَر  ُْتلأَس  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 
ْهیَلَع َباَتَف  َّیَلَع  َْتُبت  ألِإ  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُهلأَس 

[98 / 7 لئاسو : ]
زا مدآ  ار  نآ  تفرگ  ارف  هک  یتاملک  زا  ار  يو  مدیـسرپ  ادـخ و  لوسر  زا  مدرک  لاؤس  تفگوا : هک  ساـبع  هّللادـبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :

؟ دوب تاملک  هچ  نآ  هک  دیزگرب ، ار  يو  درک و  لوبق  يو  هبوت  یلاعت ، يادخ  مدآ  دنارب  نابز  رب  تاملک  نآ  و  ّلجوّزع - يادـخ - هاگرد 
: تسا نآرق  ّصن  و 

ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 
ّیلع و دّـمحم و  ّقح  هب  هک  ادـخ  هاگرد  زا  درک  هاوخرد  مدآ  هک  دوب  نآ  تاـملک  نآ ، هک ، دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ( 37 هرقب : )

. درک باجتسم  ار  يو  ياعد  درک و  لوبق  يو  هبوت  یلاعت  يادخ  ینک . لوبق  نم  هبوت  هک  نیسح  نسح و  همطاف و 
. دوب تاملک  نیدب  ار  ءادعأ  رم  ناشیا  عمق  ایبنا و  هلمج  تازجعم  راهظا  اعد و  تباجا  هک  تسا  هعیش  ياملع  عامجا  و 

: مهدراهچ ثیدح 

: مالسلا امهیلع  هّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ِّیلَع ، ْنَع 
َنوـُقِّلَعَتُم َكُدـْلُو  َو  ِیتَزْجُِحب  ٌقِّلَعَتُم  َتـْنأ  َو  هـّللا - ِۀَمـْـصِِعب  ِیناـِحلاّصلا  َِيَور  َو  هـّللا - ةَزْجُِحب  ِیب  ْتَـقَّلَعَت  ِۀـَـمایِْقلا  ُمْوَـی  َناـک  اذا  ِّیلَع ! اـی 

. اَِنب ُرَمُْؤی  َْنیأ  يَرَتَف  ْمِِهتَزْجُِحب  َنوُقِّلَعَتُم  َكِْدلُو  ُۀَعیِش  َو  َِکتَزْجُِحب 
[368 / 10 راحب : ]

. ۀَّکْتلا ُعِضْوَم  ًاْضیأ  َیِهَو  ُهَدِقْعَم  ِۀَغُّللا  َلْهأ  َُهدَرْوأ  ام  یلَع  ِرازألا  ةَزْجُِحب ، َدارْملا 
رد تسد  دـشاب ، تماـیق  زور  نوچ  یلع ! اـی  دوـمرف : وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسا  تیاور  ینعی :

رب ود  ره  نیا  و  منز - ادخ  مَصِع  رد  تسد  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  نآ  یناحلاص  تیاور  و  منز - ادخ  هزجح 
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هعیـشو دنـشاب ، هدز  وت  هزجح  رد  تسد ]  ] وـت نادـنزرف  و  یـشاب ، هدز  نم  هزجح  رد  تسد  وـت  یلع ! اـی  و  دـشاب - هراعتـسا  زاـجم و  لـیبس 

هک راتـسد  هک  نادب  سپ  دنراد . ورف  عضوم  مادک  هب  ار  ام  هک  دـیآ  رما  هک  دـنیامن  وت  اب  سپ  دنـشاب . هدز  وت  هزجح  رد  تسد  وت  نادـنزرف 
زین دـندنب  مه  رد  هک  هماج  ریز  دـنب  عضوم  و  دـنیوگ ، هزجح  ار  نآ  تغل  يور  زا  دـسر  مه  هب  راتـسد  دـنب  هک  عضوم  نآ  دـندنب ، ناـیمرد 

. دنیوگ هزجح 
نایم و  تیب ، لها  یلع و  نایم  و  یلع ، ربمغیپنایم و  و  ربمغیپ ، ادخ و  نایم  مکحم  ینامسیر  تسا و  ببس  هزجح  هک  تسا  نآ  ضرع  سپ 

: زمرتسا انعم  نیدب  هراشا  و  دوشن ؛ هتشک  زگره  دنز  يو  رد  تسد  هک  ره  هک  هعیش  تیب و  لها 
یْقثُْولا ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َو  ِتوُغاَّطلِاب  ْرُفْکَی  ْنَمَف 

دورگن و ناشیدـب  دّـمحم و  لآ  [ 11  ] ناـملاظ هب  دراـین  ناـمیا  هک  ره  ینعی : ِثیِدَْـحلا ، ِیف  ْتَرِکُذ  ِیتَّلا  ُةَزْجُْحلا  ِهِذـه  ینعی : ( 256 هرقب : )
نامه نیدب ، دارم  و  رتراوتسا ؛ دنب  هب  دشاب  هتخیوآرد  تسد  هک  تقیقح  هب  لوسر ، تیبلها  لوسر و  ادخ و  هب  درآ  نامیا  درادن و  داقتعا 

. ثیدح نیا  رد  دش  هدرک  دای  هک  تسا  هزجح 

: مهدزناپ ثیدح 

هلآو هیلع  هللا  یّلص  َّیبّنلا  نع  مقرأ  نب  دیز  نع 
مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِّبُِحب  ْکَّسَمَتَْیلَف  ِِهنیِمَِیب  ٍنْدَع  ِۀَّنَج  ِیف  ُهَّللا  ُهَسَرَغ  يِذَّلا  ِرَمْحالا  ِبیِضَْقلِاب  َکَّسَمَتَی  ْنأ  َّبَحأ  ْنَم 

[276 / 39 راحب : ]
- يادخ هک  خرـس  تخرد  نادب  دنز  رد  تسد  دهاوخ  هک  ره  هک ، دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  مقرا  دـیز  زا  تسا  تیاور  ینعی :

ّیلع ّتبحم  رد  تسد  زورما  هک  دیاب  هدرک ، داجیا  ار  نآ  نوکیف  نک  هب  دوخ و  تردق  تسد  هب  ندع  تشهب  رد  هدـناشن  ار  نآ  ّلجوّزع -
. دنز بلاط  یبا  نب 

: مهدزناش ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  ِیبّنلا  نع  ساّبع  نبا  نع 
َو ِیتاَیَح  اَیْحَی  ْنأ  ُهَّرَس  ْنَم 
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ْنِم اوُِقلُخ  ِیتَْرتِع  ْمُهَّنِإَف  يِدَْعب  ْنِم  ِۀَِّمئْألِاب  ِدَتْقَْیل  َو  ُهَِّیلَو  لاَُوْیل  َو  يِدـَْعب  ْنِم  ًاِّیلَع  ِلاَُوْیلَف  ُهَّللا  اَهَـسَرَغ  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  َۀَّنَج  َنُکْـسَی  َو  ِیتاَمَم  َتوُمَی 

ِیتَعاَفَش ُهَّللا  ُمَُهلاَنأ  َال  ِیتَلِص  ْمِهِیف  َنیِعِطاَْقلا  َِیتَّمُأ  ْنِم  ْمِِهلْضَِفب  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٌْلیَو  ًاْملِع  َو  ًامْهَف  اُوقِزُر  ِیتَنیِط 
[208 / 1 یفاک : ]

وا یناگدـنز  هک  دوـش  داـش  دـیآ و  شوـخ  ار  هک  ره  دوـمرف : وا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  زا  ساـّبع  هّللادـبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
تخرد ّلجوّزع - يادـخ - هک  یتشهب  نآ  ندـع ، تشهب  رد  ددرگ  نکاس  و  نم ، تافو  نوچمه  يو  تافو  و  دَُوب ، نم  یناگدـنز  نوچمه 
تـسود ار  يو  تسود  و  دراد ، لد  رد  يو  یتسود  دزرو و  ّیلع  ّتبحم  رهِم و  نم  زا  سپ  هک  دیاب  هدـناشن ، دوخ  تردـق  تسد  هب  ار  نآ 

. یملع یمهف و  دناهداد  ار  ناشیا  و  نم ، تنیط  زا  دنقولخم  دـننم و  ترتع  ناشیا  یتسرد  هب  هک  نم ، زا  دـعب  نیموصعم  هّمئا  يوریپو  دراد ،
و هدش ، رود  دشاب و  هدـیرب  نم  زا  هک  دُرِبب  ناشیا  زا  دوش و  رکنم  ار  ناشیا  لضف  دراد و  غورد  هب  ار  ناشیا  هک  نم  تّما  زا  یناسک  رب  ياو 

. داناسرم هفیاط  نیدب  نم  تعافش  یلاعت  يادخ 
هک دـشاب  تداـبع  تسد  هب  تخرد  ندـناشن  ینعی  دـیلا  سرغ  تسین ، مسج  یلاـعت  يادـخ  هـک  دـش  تباـث  یلقن  یلقع و  لـیلد  هـب  نوـچ 

. دشن نآ  یطاعتم  يریغ  تسد  هک  نانچ  دینایورب ، نک »  » هملک هب  هکلب  یکلم ، هطساویب 

: مهدفه ثیدح 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  ِّیبّنلا  نع  کلام  نب  سنأ  نع 
ْمُهُماَمِإ َْتنأ  َو  َِکتَعیِش  ْنِم  ْمُه  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ْمِْهیَلَع  َباَسِح  َال  ًاْفلأ  َنوُْعبَس  َۀَّنَْجلا  ِیتَّمُأ  ْنِم  ُلُخْدَی 

[142 / 27 راحب : ]
هک سک  رازه  داـتفه  نم  تّما  زا  تشهبرد  دـنیآرد  دوـمرف : وا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  زا  کـلام  نب  سنا  زا  تسا  تیاور  ینعی :

باسح چیه  ار  ناشیا 
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. یناشیا ماما  وت  دنشاب و  وت  هعیش  ناشیا  تفگ : یلع و  نینمؤملاریما  هب  درک  رظن  نآ  زا  دعب  تشهب . رد  دنیآرد  باسحیب  دنشاب . هدرکن 

ناملـسو و رذوبالثم  دـندرکن ، هقیاضم  لام  ناج و  هب  ناشیا  اب  و  دـندوب ، مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  مزالم  هک  دنـشاب  یعمج  رازه ، داتفه  نیا  و 
. ناشیا لاثما 

: تفگ مالسلا  هیلع  قداص  هک : دمآ  تیاور  هعیش  قرط  زا  و 
ًادحاو راّنلا و ال  یف  ِْنیَْنثا  اّنِم  ُدَِجتال  یتعیش ! ِلاوحأ  نع  یلئاس  ای 

(. 270 تاجردلا : رئاصب  کن : ]
. ار یکی  هن  ار و  سک  ود  خزود  شتآ  رد  ام  هعیش  زا  یباین  وت  نم ! هعیش  لاوحا  زا  ارم  یسرپیم  هک  نآ  يا  ینعی :

: ّلجوّزع هّللا - نع  لیئربج ، نع  هّللا ، لوسر  نع  ءابآ ، زا  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  نینچمه  و 
، یباذَع ْنِم  نِمأ  ینصِحلخد  نم  ینصِح و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ُۀیالو 

«[ يران نم   » 99 هرهاظلا : تایالا  لیوأت  ]
نب یلع  ّتبحم  تیالو و  دومرف : يو  هک  تّزع  ترضح  زا  لیئربج ، زا  ادخ ، لوسر  زا  ناردپ ، زا  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  درک  تیاور  ینعی :

. نم باذعزا  دشاب  نمیا  دیآرد  نم  راصح  رد  هک  ره  و  تسا ، نم  راصح  بلاط  یبأ 
. دیآرب رازه  هاجنپ  دننک ، عمج  ّتنس  لها  هعیش و  قرط  زا  دش  دراو  باب  نیا  رد  هک  یثیداحا  رگا 

: مهدجیه ثیدح 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  َلاق  َلاق : هَّنأ  مالسلا : هیلع  ٍّیلع  نع  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلوم  عفار  یبأ  نع 
ٍرْهُط ِْریَغ  یَلَع  ُهُّمُأ  ِِهب  ْتَلَمَح  ٌؤُْرما  اَّمِإ  َو  ٍۀَْینِِزل  اَّمِإ  َو  ٌِقفاَنُم  اَّمِإ  ٍثاََلث  ِدَحِأل  َوُهَف  ِبَرَْعلا  َو  ِراَْصنْألا  َنِم  ِیتَْرتِع  َّقَح  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم 

[. 147 / 27 راحب : ]
هیلع و هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلوم  [ 12  ] عفار یبا  زا  تسا  تیاور  ینعی :

هک ره  هک ، دومرف  هلآ 
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هک هدـییاز  اـنز  زا  وا  هک  نآ  اـی  دَُوب ، قفاـنم  هک  نآ  اـی  دـشاب : زیچ  هس  زا  یکی  ببـس  هب  اـم ، ناتـسود  ناراـی و  نم و  ترتـع  قح  دسانـشن 

. هدوب ضیح  لاح  رد  هکلب  دشاب ، هدوبن  رهُط  تلاح  رد  هدش  نتسبآ  ودب  ردام  هک  تلاحنآ  رد  هک  نآ  ای  دوب ، هدازمارح 
وت نمؤم و  ّالا  درادن  تسود  ار  وت  یلع ! ای  ینعی : [ 95 / 1 دمحا : دنسم  ، ] ٌقفانم ّالا  َکُضِْغُبیال  ٌنمؤم و  ّالا  َکُّبُحیال  ُّیلع  ای  لیلدب : قفانم  اّما 
زا ( 64 ءارسا :  ) ِدالْوَْألا َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  سیلبا ؛ نع  ًۀیاکح  یلاعت  هلوقف  دشاب : انز  ببس  هب  هک  نآ  اّماو  قفانم ؛ ّالا  درادن  نمـشد  ار 

. مالسلا هیلع  یلع  نمشد  ردپ  اب  تبحص  رد  دشابیم  تکرش  ار  سیلبا  هک  دوشیم  موهفم  هیآ  نیا 
نب نامیلـس  ظفاحلا  نع  هذاشام ، دـمحأ  نب  دّـمحم  ِرکب  یبأ  نع  ِهخیَـش  نع  ًۀـیاور  دـیوگ : یبتجم  باتک  رد  یناهفـصا  یناحلاص  دومحم 

ینامیلا نکّرلا  یلی  اّمم  انیلع  جرخ  ذإ  انثدـحی  هللا  لوسر  ۀـبعکلا و  ءانفب  نحن  امنیب  لاـق : ساـّبع  نبا  یلإ  ۀـیودرمنب  رکب  یبأ  نع  میهاربا ،
لاقف لاق : يواّرلل - کّشلا  و  تنعل - وأ  تیزخ  لاق : هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لفتف  لاق : ۀـلیفلا . نم  نوکی  ام  مظعأـک  ٌمیظع  ٌءیش 
ذخأف مالـسلا  هیلع  ٌّیلع  بثوف  ُسیلبإ . اذه  لاق : ملعأ . هلوسرو  هّللا  لاق : ّیلع ؟ ایُهفرعَت  ام  َوأ  لاق : هّللا ! لوسر  ای  اذـه  ام  مالّـسلا : هیلع  یلع 
فقوف هدی  نع  هَکَرَتَف  لاق : مولعملا ؟ تقولا  یلإ  لّجا  ّهنأ  َتملع  ام  َوأ  لاق : هلتقأَء ؟ هّللا ! لوسر  ای  لاق : ِهِعضومنع و  هلازأف  هبذج  ٍهتیصانب و 

[249 / 2 بوشآ : رهش  نبا  بقانم  کن : ، ] هیف ُهابأ  ُتْکَراش  دق  ّالا و  ٌدَحأ  َکُضِغُبی  ام  هّللاو  بلاط ! یبأ  نبای  َکل  یلام و  لاق : ّمث  ًۀیحان .
زا هاگان  تفگیم . نخس  ام  اب  ادخ  لوسر  میدوب و  هبعک  شیپارف  ام  تفگ : وا  هک  ساّبع  هّللادبع  زا  هروکذم  دیناسا  هب  تسا  تیاور  ینعی :

: تفگ تخادـنایب و  نهد  بآ  ادـخ  لوسر  سپ  دوب . رتگرزب  یلیپ  نوچ  نآو  ام  کیدزن  هب  دـمآیم  گرزب  يزیچ  یناـمی  نکر  بناـج 
اینیا تسیچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ّیلع  نآ  زا  دعب  تسا - يوار  نآ  زا  کش  و  وت - یشاب  تنعل  رد  ای  وت  یشاب  اوسر 
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ّیلع نینمؤملاریما  تسا . سیلبا  نیا  هک :، دومرف  رتملاع . وا  لوسر  ادـخ و  تفگ : ّیلع ! ای  ار  يو  یـسانشیمن  وت  تفگ : ربمغیپ  هللا ! لوسر 

ار يو  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : و  درک ، رود  دوب  هداتـسیا  هک  اـجنآزا  دیـشک و  دوخ  هب  تفرگ و  يو  یناـشیپ  يوـم  تسجرب و  مالـسلا  هیلع 
اهر ار  يو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  دـعب  تمایق ؟ زور  اـت  دـناهداد  تلهم  ار  يو  هک  ینادیمن  وت  دومرفربمغیپ : هن ؟ اـی  مشکب 

هچ نم  اب  ار  وت  هچ و  وت  اب  ارم  و  اجک ، زا  وت  اجک و  زا  نم  تفگ : داتـسیاب و  یبناج  رد  سیلبا  تفرگ . زاب  وا  زا  تسد  تشاذـگب و  درک و 
. وا ردام  رد  میشاب  هدوب  کیرش  وا  ردپ  نم و  هک  ّالا  درادن  نمشد  ار  وت  سک  چیه  هک  ادخ  ّقح  هب  بلاط ! یبا  رسپ  يا  راک 

نینچمه و  دوش ؛ هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هدروآ  برآملا  یهتنم  باتک  رد  ناّطقلا  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  یلعالادـبعنب  هّللادـیبع  نینچمه  و 
. ینعم داّحتا  هب  ظفل و  فالتخا  هب  ءاحلصلا  ریس  باتک  رد  تسا  هدروآ  یفنحلا  يدادغبلا  نسحلا  یبا  فورعملا  رصن  نب  ّیلع  ماما 

: لیق امِدَق  ِهیبأ و  َّرِس  ُدلولا  دشاب . نآ  تّوبن  تّوبا و  بسح  هب  يو  ردق  دوب  ناطیش  يو  ردپ  نوچ 
، ِۀّیمالا ّالِإ  ِۀَّمَّرلاوُذ  َقَشْعَیال  َو  َۀَّیَْحلا  ّالإ  َۀَّیَْحلا  َِدَلت  نل 

. تسا لثم  نیا  و  ار ، هّیما  ّالا  همّرلاوذ  دوشیمن  قشاع  و  رام ، ّالا  ار  رام  دیازن  دناهتفگ : هک  تسا  يرید  تسا و  دوخ  ردپ  ّرس  دنزرف  ینعی :
: مهدزون ثیدح 

: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نبا  نع 
ْنأ َیلاَعَت  َهَّللا  ُْتلأَـس  َو  ْمُکَلِهاَـج  َمِّلَُعی  ْنأ  َو  ْمُکَّلاَـض  َيِدـْهَی  ْنأ  َو  ْمُکَِلئاَـق  َتِّبَُثی  ْنأ  ًاـثاََلث  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  ُْتلأَـس  یِّنِإ  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب  اَـی 
هللا یّلص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهِأل  َوُه  َو  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َیَِقل  َُّمث  َماَص  َو  یَّلَصَف  ِماَقَْملا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  نفَص  ًأَْرما  َّنأ  ْوَلَف  َءاَمَحُر  َءاَبَُجن  َءاَدَوُج  ْمُکَلَعْجَی 

َراَّنلا َلَخَد  ٌضِْغبُم  هلآو  هیلع 
[. 95 / 1 همغلا : فشک  ]

: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ساّبع  هّللادبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
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ماقم یقارع و  نکر  نایم  يدرمرگا  و  دنادرگ ؛ هدیزگرب  میحر و  یخس و  ار  امـش  هک  تّزع  ترـضح  زا  مدرک  هاوخرد  نم  مشاه ! ینب  يا 

و دیآ ، خزود  رد  دَُوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تیب  لها  نمـشد  وا  دریمب و  [ 13  ] نآزا دعب  دراد ، هزور  درازگ و  زامن  دـشابب و  میهاربا 
. دهدن يدوس  چیه  ار  يو  تدابعو  تعاط  نآ 

: ِةرتْعلا ّقح  یف  یبتجملا  یف  دَرَو  و  رعش :
ًالوخُد ِرارْقلا  ِراد  یلا  ِیْقبَیًادَع  نَِمل  ِمیقتسْملا  طارِّصلا  ُمُهَف 

ًالوُُحن ًةَدابِع و  َتوُمَی  یّتحهَرْهَد  یّلَص  َُّمث  ٌدبع  َماص  ول 
ًالوبْقَم  ُُهیْعَس  ًاموَی  ناک  اممُهَّبُح  ّالا  َِّرْبلا  ِّلُِکب  یتأ  و 

زا دناتسار  هار  یفطصم  تیب  لها  هک : تسا  نیا  نآ  موهفم  هک  تیب  هس  نیا  یفطصم  ترتع  ّقح  رد  تسا  هدمآ  یبتجم  باتک  رد  ینعی :
و دوش ، رازن  فیعـض و  هک  یتیاغ  ات  درازگزامن  دراد و  هزور  دوخ  رمع  همه  ياهدنب  رگا  دـنیآ . رد  تشهب  هب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  نآ 
. دیاین لوبقم  زگره  دشاب  هدرک  تعاط  رد  هک  یعـس  همه  نیا  درادن ، تیبلا  لها  ّتبحم  رهِم و  دریمب و  تدابع  طرف  زا  ات  دنکب  یکین  همه 

: رعش یناهفصالا : هورفش  نیّدلا  فرش  مامالل 
ِلسُرم ّیبن  ٍِّیلَو و  ِّلُک  ِدْرِِوبلَمَْعلا  ِجَرْدَم  یف  یتأ  ول  یتَفلا  ّنإ 

لَلَمِالب ًاماّوَق  َتاب  ام  َتاب  ولَهَمِالب  ًاماوِص  َّلَظ  ام  َّلَظ  و 
ِلَلَْبلا یَلَع  یشْمَیال  رْحَْبلا  َزواج  وٌلَلخ  هب  يوهیال  ِّوَجلا  یف  َراط  و 

ّیلع  َنینمؤملاَریمأ  ُّبُحی  نأ ]  ] ّالِإًاعِفَْتنُم ِرشْحلا  ِروهظ  دنع  ناک  ام 
، دروآ ياج  هب  ناشیا  تعاط  لسرم و  ربمغیپ  ّیلو و  همه  دْرِو  هک  دسر  هبترم  نادـب  لمع  رد  یـصخش  رگا  هک  تسا  نآ  تایبا  نیا  موهفم 

اوه رب  هداّجـس  هک  دسر  تیاغ  نادب  تعاط  رد  و  درازگ ، زامن  دراد و  هدنز  همه  بش  دـشاب و  هزور  هب  زور  دَُوب  رمع  ار  يو  هک  نادـنچ  و 
تدابع رد  و  دوش ، ناّرپ  اوه  رد  دزادنا و 
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هب اـّلا  دـهدن  دوس  ار  يو  دـش  هتفگ  هک  همه  نیا  دوش  ادـیپ  تماـیق  زور  نوچ  ددرگن ، رت  يو  مدـق  هک  دورب  اـیرد  يور  رب  هک  دوش  ناـنچ 

. مالسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ّتبحم 
: ٍیلِعل َلاق  ُّهنِأ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ِّیبّنلا  نع  مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  ّیلع ، نب  دیز  نع  یبتجُملا  یف 

یَلَع ٍماَع  َْفلأ  َّجَح  یَّتَح  ِهِرُمُع  ِیف  َّدُم  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُهَقَْفنأَف  ًابَهَذ  ٍدُحُأ  ُْلثِم  َُهل  َنا  َو  ِهِمْوَق  ِیف  ٌحُون  َماَق  اَم  َْلثِم  َهَّللا  َدَبَع  ًاْدبَع  َّنأ  َْول  ُِّیلَع ! اَی 
اَْهلُخْدَی َْمل  َو  ِۀَّنَْجلا  َۀَِحئاَر  ّمَشَیَْمل  ِّیلَع  اَی  َِکلاَُوی  َْمل  َُّمث  ًامُولْظَم  ِةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َْنَیب  َِلُتق  َُّمث  ِْهیَمَدَق 

[194 / 27 راحب : ]
! یلع ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  یلع  دیز  زا  تیاور  تسا  هدـمآ  یبتجم  باتک  رد  ینعی :
وا نآ  زا  دوب و  خرـس  رز  دحا  هوک  لثم  و  دوخ ، رمع  تّدم  دنک  تدابع  تعاط و  ار  يادخ  و  حون ، رمع  هک  دَُوب  رمع  نادنچ  ار  هدـنب  رگا 

ار يو  نآ  زا  دعب  هدایپ ، دنک  جح  لاس  رازه  هک  دهدب  ار  يو  ادخ  رمع  نادنچ  و  دیامن ، فرـص  دنک و  هقفن  ادـخ  هار  رد  ار  همه  نآ  دوب ،
. دورن اجنآ  رد  دونشن و  تشهب  يوب  زگره  یلع  ای  دشاب  هتشادن  تسود  ار  وت  و  هورم ، افص و  نایم  دنشکب  ملظ  هب 

: َلاق ُهَّنِأ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  یبّنلا  نع  یلجْبلا  ِهّللادبع  ِریرج  نع  َِيُور  تفگ : دوخ  ریسفت  رد  یناملس  و 
، ارفاک َتام  دَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یلع  تام  ْنَم  الأ و  هّللا ، ِۀـمحر  ْنِم  ِسئآ  ِهینیع  َنیب  ًابوتکَم  ِۀـمایْقلا  َمْوَی  َءآج  ٍدَّمَُحمِلآ  ِضُْغب  یلع  تاـم  نَم 

، ِۀَّنَْجلا َۀَِحئار  مُشَی  َمل  ٍدّمُحم  ِلآ  ِضُْغب  یلع  َتام  نَم  الأ و 
[111 / 27 راحب : کن : ]

ود ره  نایم  رب  دیآ ، هصرع  نآ  رد  تمایق  زور  دریمب ، دّمحملآ  ینمشد  رب  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا  تیاور  ینعی :
رب هک  ره  و  دشاب ؛ هدرم  رفاک  دریمب ، دّمحم  لآ  ینمـشد  رب  هک  ره  و  ادـخ ؛ تمحر  زا  تسا  دـیماان  هدـنب  نیا  هک  دـشاب  هتـشونب  يو  مشچ 

. دونشن تشهب  يوب  دریمب ، دّمحم  لآ  ینمشد 
: ِهلآ هیلع و  هللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ساّبع  نبا  نع  هدانساب  تفگ : یبتجم  باتک  رد  یناحلاص  و 

ِهِیف ٍراَن  ْنِم  ٌقْوَط  ِهُِقنُع  ِیف  َو  ِهِْربَق  ْنِم  ٍِّیلَع  ِیف  ُّكاَّشلا  ُرَشُْحی 
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. هَهْجَو ُحِّلَُکیَف  ۀیاور - یف  و  ُباَسِْحلا - َِفقْوَم  َفَقُوی  یَّتَح  ِهِهْجَو  ِیف  ُخِّطَُلی  ٌناَْطیَش  ٍۀَبْعُش  ِّلُک  یَلَع  ٍۀَبْعُش  ِۀَئاُِمثاََلث 

[305 / 39 راحب : ]
دـشاب هدرک  کش  هک  ار  یـسک  تمایق  زور  دننازیگنارب  دومرف : وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ساّبع  هّللادبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :

هلعش ره  رب  دشاب . هلعش  دصیـس  وا  رد  هک  شتآ  زا  یقوط  دشاب  وا  ندرگ  رد  دنرآ  نوریب  شروگ  زا  و  هدرمب ، کش  نآ  رد  یلع و  ّقح  رد 
. دنرادب باسح  فقوم  رد  ار  يو  هک  ماگنه  نآ  ات  دناجنریم  ار  يو  دنزیم و  يور  رب  دَُوب و  يوید 

، ِِهباحـصأ ْنِم  ِۀعامجیف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ِّیبنلا  دـنع  ُتنک  لاق : سمَهلّدـلا  نب  لاصلـص  نع  يرکّـسلا  هداشام  نبا  نع  یبتجملا  یف  و 
، مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  َلَخَدَف 

: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  یبّنلا  لاقف 
َکَـضَْغبأ نَمو  َۀّنْجلا  ُهَلَخْدأ  یلاعت و  هّللا  ُهَّبحأ  دـقف  ینَّبحأ  نَم  ینَّبحأ و  دـقف  َکَّبَحأ  نَم  الأ  کُضِْغُبی ، ینُّبُِحی و  ُهَّنأ  َمَعَز  ْنَم  [ 14  ] َبَذَک

. َراّنلا ُهَلَخْدأو  یلاعت  ُهّللا  ُهَضَْغبأ  ْدَقَف  ِینَضَْغبأ  نَمو  ینَضَْغبأ  دَقَف 
[68 هیوباب : نب  نیدلا  بجتنم  ثیدح  نوعبرالا  ]

نایم رد  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  شیپ  تفگ : وا  هک  سمهلد  نب  لاصلـص  زا  هداشام  نبا  زا  تیاور  تسا  هدمآ  یبتجم  باتک  رد 
هک سک  نآ  دیوگیم  غورد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  مالـسلا . هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دمآرد  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  یتعامج 
هک سک  ره  و  تسا ، هتـشاد  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وت  هک  سک  ره  درادیم . نمـشد  ار  وت  درادیم و  تسود  ارم  هک  دنکیم  يوعد 
ره و  تسا ، هتشاد  نمشد  ارم  دراد  نمـشد  ار  وت  هک  ره  و  درآرد ، تشهب  هب  ار  يو  و  دراد ، تسود  ار  يو  یلاعت  يادخ  دراد  تسود  ارم 

. درآرد خزود  شتآ  هب  ار  يو  و  دراد ، نمشد  ار  يو  یلاعت  يادخ  دراد  نمشد  ارم  هک 
. دش هتشون  بهذملا  یعفاّشلا  یناهفصالا  یناحلاّصلا  دّمحم  نب  دومحم  باتک  زا  ثیدح  هدزون  نیا 
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: متسیب ثیدح 

هیلع هللا  یّلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَْنلأَس  لاق : رمع  یبأ  نع  يروباشیّنلا  نیـسحلا  نب  دمحأ  نب  دّمحم  دیعـس  یبأل  نیعبرألا  نع  نیعبرألا  باتک  نع 
: َلاَقَف َبِضَغَف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  هلآو 

ُهَّللا َیِـضَر  ِینَّبَحأ  ْنَم  َو  ِینَّبَحأ  ْدَقَف  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  َو  الأ  َةَُّوبُّنلا ] اَّلِإ  یِماَقَمَک  ٌماَقَم  َو   ] ِیَتلِْزنَمَک ِهَّللا  َْدنِع  ٌۀـَلِْزنَم  َُهل  ْنَم  َنوُرُکْذَـی  ٍماَْوقأ  ُلَاب  اَم 
ًاّیلعبحأ نَم  الأ و  ُهَءآعد  ُهل  ُهّللا  َباجتْساو  ُهَمایق  ُهَمایـص و  ُهتاوَلَـص و  ُهّللا  َلَّبَقَت  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  َو  َالأ  ِۀَّنَْجلِاب  ُهأَفاَک  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْنَم  َو  ُْهنَع 

بَرْـشَی یّتح  اینّدلا  َنِم  ُجرخَیال  ًاّیلع  َّبحأ  نَم  الأ و  ٌباسح  ِریِغب  َءآش  ٍباب  ِّيأ  نِم  َلخَدَـف  ِنانَْجلا  ُباوبأ  ُهل  ْتَِحُتف  ُۀَـکئالْملا و  ُهل  َرَفْغَتْـسا 
ًۀَـضْوَر ُهَْربَـق  َلَـعَج  ِتْوَْملا و  ِتارَکَـس  ِهیلعهّللا  َنَّوَه  ًاـّیلع  َّبحأ  نَم  ـالأ و  ِۀَّنَْجلا  نِم  ُهَناـکم  يرَی  یبوط و  ِةَرَجَـش  نِم  َلُـکأی  َِرثْوَْـکلا و  نِم 

ُهَّللا َثََعب  ُهَّبَحأ  َو  ًاِّیلَع  َفَرَع  ْنَم  َو  ألأۀَّنجلا  یف  ًۀـنیدم  ِهنَدـَب  یف  ٍقْرِع  ِّلک  ِدَدَِـعب  ِۀَّنجلا  یف  ُهّللا  ُهاطعأ  ًاّیلع  َّبحأ  نَم  ـالأ و  ِۀَّنْجلا  ِضاـیرنِم 
ِّلِظیف ُهّللا  ُهَّلَظأ  ًاـّیلع  َّبحأ  نَم  ُهَهْجَو و  َضََّیب  ُهَْربَـق و  َرََّون  َو  ٍریِکَن  َو  ٍرَْکنُم  َلاَوْهأ  ُْهنَع  َعَفَد  َو  ِءاَِـیْبنْألا  َیلِإ  ُهَّللا  َثََعب  اَـمَک  ِتْوَْملا  َکَـلَم  ِْهَیلِإ 

ِِهتائِّیـس و نع  َزَواجت  ِِهتانَـسَح و  ُهّنِم  ُهّللا  َلَّبَقَت  ًاّیلع  َّبحأ  نَم  الأ و  ِراّنلا  نِم  ُهّللا  ُهاّجن  ًاّیلع  َّبحأ  نَم  الأ و  ِءآدهّـشلا  َنیقیدّـصلا و  عم  ِهِشْرَع 
ِۀمحّرلا َباوبأ  ُهل  ُهّللا  َحَـتَف  ِِهناسل و  یلع  يرْجأو  ِِهبلق  یف  َۀَـمْکِْحلا  هّللا  َتَْبثأ  ًاّیلع  َّبحأ  نَم  الأ و  ِءآدهّـشلادّیس  َةزمح  َقیفر  ۀَّنْجلا  یف  ناـک 

ُهّللا َعَضَو  ًاّیلع  َّبحأ  نَم  اهّلک و  ِبونّذلا  َکل  ُهّللاَرَفَغ  دقف  َلَمَْعلا  ِِفنأتْـسا  هّللادبع ! ای  ْنأ  ِشْرَْعلا  ِتحت  نِم  ٌکَلَم  ُهادان  ًاّیلع  َّبحأ  نَم  الأ و 
ُهّللا َبَتَک  هّالََوت  ًاّیلع و  َّبحأ  نَم  الأفِطاْخلا و  ِقْرَْبلاَک  ِطارِّصلا  یلع  َّرَم  ًاّیلع  َّبحأ  نَمو  الأ  ِۀَمالّـسلا  َۀَّلُح  ُهَسَْبلأ  ِۀَـمارَْکلا و  َجات  ِهِسأر  یلع 

ِلِخدأ ُهل  ُلاُقی  ٌنازیم و  ُهل  ُبَْصُنیـال  َناوید و  ُهل  ُرَْـشُنیال  ًاـّیلع  َّبحأنَم  ـالأ و  ِباذَْـعلا  نِم  ًاـنامأ  ِطارِّصلا و  یلع  ًازاَوَج  ِراـّنلا و  نِم  ٌةَءارب  ُهل 
ِۀکئالْملا ُهتَحَفاص  ٍدّمحم  لآ  ِّبُح  یلع  َتام  نَمو  الأ  ِطارّـصلا  ِنازیْملاو و  ِباسِْحلا  نِم  َنِمأ  ٍدّـمحم  َلآ  َّبحأ  نَم  الأ و  ِباسحِریِغب  َۀَّنْجلا 

، ًاثالَث اَهلاق  ِۀَّنْجلِاب - ُُهلیفَک  اَنأَف  ٍدَّمحمِلآ  ِّبح  یلع  َتام  نَمو  الأ  ّلج - َّزع و  ِهّللادنع - ُهل  تناک  ٍۀَجاح  َّلُک  ُهل  ُهّللا  یَضَقو  ِءایبنألا  ُْهتَراز  و 
[114 / 27 راحب : کن : ]
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نأش زا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  مدرک  لاؤس  نم  تفگ : وا  هک  رمع  هّللادبع  زا  تیاور  تساهدـمآ  يروباشین  نیعبرا  باتک  رد  ینعی 

: تفگ تفرگ و  مشخ  تفر و  بضغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  بلاط . یبا  نب  ّیلع 
ار یلع  هک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ؟ نم  بترم  تلزنم و  نوچمه  وا  بترم  تلزنم و  هک  دنربیم  یـسک  مان  هک  دنچ  یموق  لاح  تسیچ 
تافاکم و دشاب  یضار  يو  زا  ادخ  هک  ره  و  دشاب ، یـضار  يو  زا  ادخ  دراد  تسود  ارم  هک  ره  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  ارم  دراد ، تسود 

يو ياعد  دـنک و  لوبق  يو  يزیخبش  يو و  هزور  يو و  زامن  یلاـعت  يادـخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  دـنک ؛ تشهب  يو  تشاداـپ 
ياهرد و  دنبلطیم ، شزرمآ  و  [ 15  ] دننکیم رافغتسا  وا  يارب  زا  ناگتـشرف  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  دنک ؛ باجتـسم  یلاعت  يادخ 

و دـننک ؛ باسح  ار  يو  دـنرادب و  باسح  ماقم  رد  ار  يو  هکنآیب  دور ، تشهب  رد  دـهاوخ  هک  رد  ره  هب  ات  دـنیاشگب  يو  يارب  زا  تشهب 
رد دوخ  ماـقم  دروخب و  هویم  یبوط  تخرد  زا  دـماشایب و  رثوـک  بارـش  زا  هک  یتـقو  اـت  دورن  نوریب  اـیند  زا  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره 
زا دـنادرگ  ياهضور  ار  يو  روگ  و  دـنک ، ناسآ  يو  رب  ندـنک  ناج  یتخـس  یلاـعت  يادـخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  دـنیبب ؛ تشهب 

؛ تشهب ردیناتـسرهش  دَُوب  يو  نت  رد  هک  یگر  ره  ددع  هب  دهدب  ار  يو  یلاعت  يادخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  تشهب ؛ ياههضور 
تبیه ریکن و  رکنم و  لوه  و  حور ، ضبق  تقو  رد  دتـسرف  ودـب  ارادـم  هب  ار  توـملا  کـلم  یلاـعت  يادـخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و 
تمایق زور  یلاعت  يادخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  دنادرگ ؛ دیفـس  ار  يو  يور  و  دنک ، نشور  ار  يو  روگ  و  دـنک ، عفد  وا  زا  ناشیا 

شتآ زا  دـهد  تاجن  ار  يو  یلاـعت  يادـخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  نادیهـش ؛ ناقیّدـص و  اـب  دروآرد  دوخ  شرع  هیاـس  رد  ار  يو 
هزمح قیفر  تشهب  رد  و  درذـگرد ، يو  ياهيدـب  زا  دـنک و  لوـبق  يو  ياـهیکین  یلاـعت  يادـخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  خزود ؛

دـنار و باوص  يو  نابز  رب  دـنک و  تباث  يو  لد  رد  تمکح  یلاـعت  يادـخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  تسا ؛ ادهـش  دّیـس  هک  دـشاب 
و دیاشگب ؛ يو  رب  تمحر  ياهرد 
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دیزرمایب یلاعت  يادخ  هک  ریگ  رـس  اب  ار  لمع  ادخ ! دـنب  يا  هک : شرع  ریز  زا  ياهتـشرف  دـنکیم  ادـن  ار  يو  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره 

یلع هک  ره  و  دناشوپرد ؛ ار  يو  تمالس  هّلُح  دهن و  يو  رس  رب  تمارک  جات  یلاعت  يادخ  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  و  ار ؛ وت  هانگ  همه 
یتارب یلاعت  يادخ  دنک ]  ] دننک ودب  ّالوت  دراد و  تسود  ار  یلع  هک  ره  و  درذـگب ؛ فطاخ  قرب  نوچ  مه  طارـص  رـس  رب  دراد ، تسود  ار 

یلع هک  ره  و  دسیونب ؛ يو  رهب  زا  باذع  زا  ناما  تمالـس و  هب  طارـص  رب  نتـشذگ  و  دسیونب ، يو  يارب  زا  خزود  شتآ  زا  تاجن  هناورپو 
ره و  باسحیب ؛ تشهب  هب  ور  رد  دنیوگ : ار  وا  و  دننکن ، بصن  وا  لمع  يوزارت  و  دننکن ، زاب  وا  لمع  ناوید  تمایق  زور  دراد ، تسود  ار 

تسد ناگتشرف  دریمب ، دّمحم  لآ  یتسود  رب  هک  ره  و  تمایق ؛ زور  دشاب  نمیا  طارص  نازیم و  باسحزا و  دراد ، تسود  ار  دّمحم  لآ  هک 
هب دوب  ار  يو  هک  یتجاح  ره  یلاعت  يادخ  و  دننکیم ، ترایز  ار  يو  ناربمغیپ  دـننکیم و  میظعت  ار  وا  تمایق و  زور  دـنهن  يو  تسد  رد 

تبون هس  مناسر . تشهب  هب  ار  يو  هک  وا  نادنیاپ  نماض و  منم  دریمب ، دّمحم  لآ  یتسود  رب  هک  ره  و  دروآرب ؛ ّلجوّزع - يادـخ - کیدزن 
. تفگب نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ 

زا فلاؤم  داریا  اّما  تسا .؛ قطان  نادب  فلاخم  فلاؤم و  بتک  فَلَخ و  فَلَس و  تیاور  هک  راثآ  نیا  بارضا  رابخا و  نیا  لاثما  ربخ و  نیا 
عون نیا  و  تسا ، هتمظع - تَّلَج  قح - ریـسع  لیهـست  ریخـست و  هب  فلاخم  داریا  اّما  و  نآ ؛ رب  تسا  دامتعا  داـقتعاو و  ناـمیا  تیارد و  رهب 

: یلاعت هلوق  هنم  و  ار ؛ ناسنا  رم  تکوش  تّوقو و  تاذ  همیهب  ریخست  هب  تسا  هیبش  میظع 
ُبِراشَم َو  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُهل  َو  َنُولُکْأَی  اْهنِم  َو  ْمُُهبوُکَر  اْهنِمَف  ْمَُهل  اهاْنلَّلَذ  َو 

(72 س : (ي -
ار یـضعبو  دننیـشنرب ، ار  یـضعب  ناـیمدآ . يارب  زا  ار  ناـیاپراهچ  میاهدـینادرگ  مار  اـم  هک : دـیامرفیم  قـح  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  موـهفم 

حـضوا ار و  هفیاط  نیا  بهذمتسا  هیّقح  تلالد  نیع  نیا  و  تسا ؛ اهیندـیماشآ  اهتعفنم و  نایاپراهچ  نیا  رد  ار  نایمدآ  و  دـنروخیم ؛
نالطب مالسلا و  هیلع  ّیلع  تماما  لیالد  ّلدأ  تازجعم و 
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هک تسا  نانچ  نیا ، لاثم  دنهد . یهاوگ  نآ  هب  نانمـشد  هک  تسا ] نآ   ] لضف ینعی  ِءآدـْعألا ، ِِهب  ْتَدِهَـش  ام  ُلْضَْفلاو  ناشیا ؛ تلاقم  ناینب 

یعّدم دنک ، قیدصت  ِِهلقَع  نِم  ٍۀَمالَس  َو  ِهِسْفَن  نِم  ٍۀَّحَص  َعَم  تسا  هیلع  یعّدم  هک  مصخ  دنک و  يوعد  يریغ  رب  عرـش  سلجم  رد  یـصخش 
. ناهرب هماقا  هب  دشاب  جاتحم  هّتبلا  دشابن ، هیلع  یعّدم  قیدصت  رگا  نکلو  عامجا ، لوصح  يارب  دشابن  جاتحم  هنّیب  هماقا  هب 

زا یثیدح  چیه  دـنکیم . ّتنـس  لها  ریـسافت  رابخا و  بتک  هعلاطم  هک  تسا  لاس  هد  بُرق  زورما  باتک ، نیا  عماج  هنیمک  دـنب  هک  لصاح 
رد دـنیوگ  قّرفتم  هک  امبر  یلب  هتفای . ناشیا  دـیناسا  تایاور و  بتک و  رد  هنیع  هب  هک  ّالا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تماما  باـب  رد  هعیـش  تیاور 

یقاب متفای و  اـهیلع  ٌعمجم  [ 16  ] وا تلادـع  مالـسلا و  هیلع  یلع  تماما  نیا  ربانب  نآ . دـننام  مخ و  ریدـغ  ثیدـح  هکنانچ  عضاوم ، یـضعب 
. هیف ٌفلتخم 

- قح ترـضح  زا  لومأم  تماما و  تفالخ و  هب  مدرک  يو  هب  کّسمت  ِۀَّیمالـسالا  ِۀَّلِْملا  َنیب  ِءارآلا  ِفـالتخا  ِۀَّمـألا و  َنیب  عِزاـنّتلا  دـنع  سپ 
یتعافـش و ببـس  دوش و  یتلیـسو  لوسر  نادـناخ  هب  کّـسمت  تّوبن ، لدـع و  دـیحوت و  هب  ناـمیا  زا  دـعب  هک  تسا  ناـنچ  هتردـق - ّتلج 
رد : 153 / 2 بقانم : : ] رعـش لئاقلا . ّرد  ِهِّلل  هّللا و  اناده  نأ  الول  َيدتهنل  اّنک  ام  اذهل و  اناده  يذـّلا  هِّلل  دـمحلا  خزود . تاکرد  زا  یـصالخ 

[ تسا هدمآ  یتیالو » « » یتبحم  » ياج هب  عبنم 
یلَمَعال یلْوَق و  اهُُغْلبَی  َْسیَلَفیلَمأ  ْتَزَواج  يدنع  َهّللا  ُبهاوم 

یلع  َنینمؤملاریمأل  یتَّبَحَماهَفَرْشأ  يدنع و  اهَلَْضفأ  َّنکل 
نم لمع  لوق و  تسا و  هتشذگب  متشاد  دیما  هچنآ  زا  تسا  هدرک  نم  اب  ادخ  هک  اهشـشخب  اهاطع و  هک  تسا  نآ  تیب  ود  ره  نیا  موهفم 

. تسا ّیلع  نینمؤملاریما  یتسودو  ّتبحم  نم ، کیدزن  هب  اههّیطع  نیا  نیرتگرزب  نیرتلضاف و  نکل  دسریمن ، نآ  رکش  هب 
: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  لوسّرلا  نع  ساّبع  نبا  نع  ۀیودرم  نبا  باتک  یف 

. یقثولا ِةورْعلاب  َکَسمتْسا  دقف  ًاّیلع  َّبحأ  نَم 
[ ِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِّبُِحب  ْکِسْمَتْسَْیلَف  یَْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَّسَمَتَی  ْنأ  َّبَحأ  ْنَم  : 83 / 24 راحب : رد  ]
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: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  لوسَّرلا  نع  ِناملس  نع  هیف  و 

ٍماع َفلأ  ِماقَْملا  ِنْکُّرلا و  َْنَیب  ِهّللا  َدَبَع  یتّمأ  نِم  ًادبع  َّنأ  ول  ِّقحلاب  ینَثََعب  يذـّلا  َو  َمَّنهج  َْرعَق  ُهَنِکُْـسی  نأ  ِهّللا  یلع  ًاّقح  ناک  ًاّیلع  َضغبأ  نَم 
. هیرَْخنَم یلع  َكرَد  ِلَفْسأ  یف  ِراّنلا  یف  ُهّللا  ُهَّبَکأ  ِهتَّیرذ  ٍّیلِعل و  ًایلاُوم  ْتُمَی  مل  َُّمث 

[. تسا هدمآ  عبنم  ود  نیا  رد  تیاور  ریخا  شخب  اهنت  . 201 / 27 راحب : 49 ؛ / 2 میقتسملا : طارصلا  کن : ]
: لاق هَّنأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ّیبَّنلا  ِنعيردُْخلا  ِدیعس  یبأ  نَع  هیف  و 

. هوُّبُِحم ٌیلَع و  ّالإ  ُُهلانَیال  اینُّدلا  ِلهأل  َسمَّشلا  ُءییُضت  امک  ِۀَّنجلا  ِلْهأل  ُءیُضی  هِِمئاوَِقب  ُکَّسَمَتَی  ِشْرَْعلا  َتَْحت  رون  نم  ًادومَع  ِهِّلل  َّنِإ 
[269 / 39 راحب : ]

تـسود ار  یلع  هک  ره  دومرف : يو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  زا  ساّبع  هّللادـبع  زا  تیاور  تسا  هدـمآ  هیودرم  نبا  باـتک  رد  ینعی :
. تسا هدز  رتراوتسا  دنب  رد  تسد  هک  تقیقح  هب  دراد ،

یلاعت يادخ  رب  تسا  قح  دراد ، نمشد  ار  یلع  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  ناملس  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  مه  و 
تدابع لاس  رازه  نم  تّما  زا  ياهدنب  رگا  هک  داتـسرف  قلخ  هب  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  دـنادرگ . نکاس  خزود  رعق  رد  ار  يو  هک 

خزود هب  ینیب  ود  يور  هب  ار  يو  تماـیق  زور  یلاـعت  يادـخ  دریمن ، وا  نادـنزرف  یلع و  ّتبحم  رب  سپ  ماـقم ، نـکر و  ناـیم  دـنک  يادـخ 
. لفسا كرد  رد  دزادنارد 

يدومع ّلجوّزع - ار - يادخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  يردخ  دیعسیبأ  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  مه  و 
لها باتفآ  هک  نانچمه  دـهدیم ، ینـشور  ار  تشهب  لـها  تسا و  هتخیوآرد  شرع  ياـههیاپ  هب  دومع  نآ  هک  شرع  ریز  رد  رون  زا  تسا 

. يو ناتسود  ّیلع و  ّالا  دنباین  دنسرن و  دومع  نیا  ِییانشور  نیدب  دهدیم . ییانشور  ار  ایند 
***
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[ تایاور زا  یخرب  دقن  رد  لصف  ]

: لّوألا ربخلا 

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  هک  دننک  تیاور 
، ُهَفیِصَنال ْمِهِدَحأ و  َّدُم  َغََلب  ام  ًابَهَذ  ٍدُحا  َْلثِم  َقَْفنأ  ْمُکَدَحأ  َّنأ  وَلَف  یباحصأ  اوُّبُسَتال 

[62 لبنح : نب  دمحا  هباحصلا ، لئاضف  ]
هب هک  دنک  فرص  ادخ  هار  رد  خرس  رز  دحا  هوک  هک  نادنچ  امـش  زا  یکی  رگا  هک  ارم ، باحـصا  یهدم ] لصا : رد   ] دیهدم مانـشد  ینعی :

. ناشیا زا  یکی  هبترم  زا  یمین  هن  دسرن و  نم  هباحص  زا  یکی  هبترم  نایاپ 
: هیلع لاکشالا 

هب هلبق  هب  هّجوت  زا  دعب  تسا  ارم  هک  يداروا  هلمج  زا  هک : دیوگ  يربطلا  نسحلانب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  باتک ، نیا  عماج  فّنصم و 
: هک تسا  اعد  نیا  زامن ، گناب  زا  شیپ  ینعی  ناذالا ، لبق  ضیارف  ءادا  ّتین 

ٌفُوَؤر َکَّنِإ  اَنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًاّلِغ  اَِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  الَو  ِناَمیِْألِاب  اَنوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإلَو  اََـنل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اوُءاَـج  َنیِذَّلاَو 
ٌمیِحَر

هک ینانآ  هنیک  ام  لد  رد  رادم  و  نامیا ، هب  ام  رب  دنتفرگ  یـشیپ  هک  یناسک  نآ  ار . ام  ناردارب  ار و  ام  زرمایب  ایادـخ ! راب  ینعی : ( 10 رشح : )
رد مالسا  مالعا  یلعت  نید و  دعاوق  دیهمت  هک  اریز  ياهدنیاشخب ، نابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  ام ! يادخ  يا  دندروآ ، نامیا 
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نوچ هک : دش  دراو  لیعامسا  نب  دّمحمل  يراخب  حیحص  رد  هک  تسا  نآ  ّالا  دوب ، ناشیا  ياصقتسم  ّدج  غیلب و  یعس  زا  برغ  قرش و  دالب 
ٌریمأ اّنِم  دنتفگ : دندش و  عمج  هدابع  نب  دعس  شیپ  نایراصنا  دندش ، لوغشم  هیرگ  ازع و  هب  مدرم  دش و  یّفوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر 

ناشیا شیپ  حاّرج  هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  تسا ، نینچ  هک  دیسرب  ربخ  نیا  نوچ  امش . زا  يریما  دشاب و  ام  زا  يریما  ینعی : ٌریمأ ، ْمُْکنِم  و 
ءارمالانحن تفگ : رکبوبا  هک  اجنادب  دش  یهتنم  نادب  راک  تیاغ  ات  دینادرگ ، شوماخ  ار  وا  رکبوبا  دیوگ . نخس  هک  تساوخ  رمع  دنتفر .

رمع رب  دینک  تعیب  سپ  ینعی : َةَْدیَبُع ، ابأ  وأ  َرَمُع  اوِعیابف  تفگ : رکبوبا  دیشاب . ناریزو  امش  میـشاب و  ناریما  ام  ینعی : ِءارزولا ، ُمتنأ  و  [ 17]
وت رب  تعیب  هکلب  رکبوبا : هب  تفگ  رمع  ینعی : هّللا ، لوسر  یلا  انُّبَحأ  انُرَیِخ و  انُدِّیـس و  َتنأف  َتنأ  َکُِعیابن  لب  تفگ : رمع  هدـیبعوبأ . رب  اـی 
رمع عبات  نارگید  و  درک ، تعیب  يو  رب  تفرگ و  رکبوبا  تسد  رمع  ادـخ . لوسر  کـیدزن  هب  ییاـمنیرتتسود  ییاـم و  رتهم  وت  هک  مینک 

هک هّللا  ُهَلَتَق  مالک : نیا  ْدنِعتفگ  رمع  ار . هدابع  نب  دعـس  امـش  دیتشکب  ینعی : ةدابع ، نب  دعـس  ُمْتلَتَق  تفگ : هنایم  نآ  رد  یـصخش  دـندش .
[194 / 4 يراخب : . ] تشکب ار  يو  ادخ 

ناشیا نأش  رد  [ 72 لافنا :  ] اوُرَصَنَو اَووآ  َنیِذَّلاَو  هک : هلمج  نآ  زا  و  دوب ، نایجرزخ  ِکلَم  سیئر و  دوب . نایراصنا  رباکا  زا  هدابع  نب  دعس 
. تّما عامجا  هلمج  نآ  رب  و  ناشیا ؛ دماحم  انث و  هب  هقطان  رابخا  تایآ و  دنچ  اب  دمآ 

. تشکب ار  يو  ادخ  ینعی : هّللا ، ُهَلَتَق  هک  یتفگن  هملک  نیا  دعس  نوچ  يدرم  قح  رد  رمع  يدوب ، لوسر  ثیدح  نیارگا 
تعیب ینعی : هوُلْتقاف ، اِهْلثِم  یلا  َداع  نَمف  اهَّرَش  هّللا  اناقو  ًۀتلف  رکب  یبأ  ُۀعَیب  ناک  تفگ : رکب  یبا  تعیب  تفالخ و  رد  رمع  قاّفتا  هب  هک  زین  و 

616؛ / 7 هبیـش : یبا  نبا  فنـصم  . ] یتشکب ار  يو  ددرگ  نآ  لثم  اب  هک  سکره  و  دراد ، هاگن  نآ  ّرـش  زا  ار  ام  ادخ  دوب . یناهگان  رکب  یبا 
[25 / 8 يراخب :

ار دیز  نب  ۀماسا  رکشل  توم ، ضرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هک  زین  و 
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: تفگیم تاّرَم  تاّرک و  هب  لوسر  دـندرکیم . لـهاکت  دـعاقت و  نآ  زا  ناـشیا  و  نمی ، فرط  هب  دـنیوگ  دوـب و  هدرک  هناور  مور  راـید  هب 

ُمُْهنِم َكَداَبِع  ّالإ   » درکیمن لوبق  يو  زا  ياهباحـص  چـیه  ار و  ۀـماسا  رکـشل  دـینک  هناور  ینعی : َۀَـماسُأ ، َشیج  اوذِّفَن  ۀَـماسُأ ، َْشیَج  اوُذِّفَن 
ُهّللا َنعل  تفگیم : بتع  تلالم و  تراجض و  رس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  درکیم . يرذع  هماقا  یکی  ره  و  ( 83 ص : « ) َنیِصَلْخُْملا

[77 يرهوج ، كدف ، ۀفیقسلا و  . ] دتسیا سپ  زاب  هماسا  رکشل  زا  هک  سک  نآ  رب  ادخ  دانک  تنعل  ینعی : ِۀَماسا ، َْشیَج  َفَّلََخت  نَم 
. دنداد اضر  ای  دندش  شوماخ  ای  وا  لتق  هب  دندش  عمج  راصنا  رجاهم و  هلمج  راّدلا  ماّیا  یف  نامثع  راضحا  ماّیا  رد  هک  زین  و 

هیواعم هک  زین  و  دـندادیم ؛ مانـشد  ار  رگیدـکی  ینعی  دـیآ ، تباتک  رد  نآ  هک  ناشیا  نایم  تفرب  همتاـشم  ّهباـسم و  نادـنچ  هن  هک  دوصقم 
کیدزن هب  يو  و  دومرفیم ، نیدـب  ار  قیالخ  درکیم و  تنعل  ار  ناشیا  لوسر و  نادـناخ  زا  درکیم  اّربت  راصنا  رجاهم و  روضح  هب  نوعلم 

يدوب و هدرک  عامتسا  يو  يدوب ، قدص  یباحصأ ] اوبـست  ثیدح ال   ] ثیدح نیا  رگا  تسا . نانمؤم  لاخ  تسا و  هباحـص  هلمج  زا  مصخ 
نکل تسا . نیا  باوص  ّقح و  و  دندرک ، باکترا  هنع  یهنم  فالخ  هب  دندوب ، هدینـش  هلمج  ای  يدـندوب  هدرک  عامتـسا  زین  راصنا  رجاهم و 

ْنَع َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمَْأت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  تفگ : ناشیا  ّقح  رد  یلاـعت  ّقح  هک  اریز  ناـشیا ، رد  تسا  حدـق  باـب  نیا 
نیدـب ناـشیا  نوچ  رکنم . زا  یهن  دـینک و  فورعم  هب  رما  هک  دـیتّما  نیرتهب  امـش  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  موهفم  [. 118 نارمع : لآ   ] رَکنُْملا

زین و  ناشیا ؛ عابتا  مشاه و  ونب  نوچ  ّصاخ ، یعمج  هب  دوب  صوصخم  ۀـّمأ » ریخ   » ظفل نآ  هک  تسا  لیلد  دـنداد ، اضر  دـنتخاسرد و  رکنم 
[. 88 ءاسن :  ] اُوبَسَک اَِمب  ْمُهَسَکْرأ  ُهللاَو  ِْنیَتَِئف  َنیِِقفاَنُْملا  ِیف  ْمَُکل  اَمَف  لاق : امک  تایآ ، دنچ  هب  درک  هباحص  زا  یضعب  تنعل  یلاعت  يراب 

تّالز نآ  باکترا  ببس  هب  ناشیا  تنعل  ناشیا و  زا  اّربت  دندش . لوغشم  رکانم  یهانم و  هب  ناشیا  هک  دندوب  هباحـص  یـضعب  قاّفتا ، هب  زینو 
35 ص :  لوألا ..... : ربخلا  نتم 38  يربطلا  دامع  (ع ،) تیب لهأ  لئاضف  ندرک . ناوت 
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هک اریز  ناشیا ، عَبَت  وا و  دالوا  ّیلع و  نینمؤملاریمأ  هب  تسا  صاخ  يوحف  ینعم و  يور  زا  هک  مییوگ  ظفل  رد  تسا ، ماع  هک  ثیدح  سپ 

دّمحم نب  دومحم  هک  ناـنچ  دـننک ، ناـشیا  تنعل  راـهظا  هباحـص  یـضعب  هک  دوب  مولعم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوـسر  يوامـس  یحو  هب 
ًاّیلع و اوُّبسَتال  ّيدراطعلا : ءاجروبأ  لاق  لاق : يدقعلا  رماع  یبأ  یلا  یسوم  یبأ  نع  ًۀیاور  یبتجم ، باتک  رد  دیوگ  یناهفـصالا  یناحلاّصلا 

ِْنیَبَکْوَِکب یلاعت  ُهّللاهامرف  یلع ، نب  َنیَـسُحلا  َقِسافلا  ُهّللا  َلَتَق  دـق  لاقف : ۀـنیدَْملا ، َمِدـق  ْلیَذُـه  ینب  نِم  ٍساِنل  ًاراج  َّناف  ِتیبلا  اذـه  َلـهأ  ـال 
[178 / 46 راحب : کن :  ] ِْهیَْنیَع َسَمَطَف 

: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  هّللا  ِلوسر  نع  ّیلع ، نع  ِهیف  و 
عم ْمَُهباذع  یتیب  ِلهأ  یِملاِظل  ُْلیَْولأ 

« ِراَّنلا َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  »
[. 205 / 27 راحب : ( ] 145 ءاسن : )

نب ِّیلع  ِِهْنبال  َلاقف  مالسلا  هیلع  ِّیلع  یف  [ 18  ] َنوعَقَی ًامْوَق  َّنا  ساّبع  نبا  َغََلب  َلاق : ْریَبُج  نب  دیعـس  یلا  ِّینیدَملا  یـسوم  یبأ  نع  ًاضیأ  ِهیف  و 
: هّللادبع

: َلاقف َكَرْـشأ . ْدَقَف  هّللا  َّبَس  نَم  هّللا ! َناحبـس  اولاقف : َهّللا ؟ ُباّسلا  ُمُکُّیأ  َلاقف : مهیلا . یهْتنا  یّتح  ِهدیب  هَذَخأف  ْمهیلا  یب  ْبَهْذاف  يدَِیب  ْذُـخ 
نِم ُْتعِمَـس  اودَهـشاف  لاقف : َكاذ . ناک  دق  اولاق : ٍّیلِعل ؟ ُباّسلا  مکّیأ  َلاق : َرَفَک . ْدَـقَف  ِهّللا  لوسر  َّبس  نَم  اولاق : ِهّللا ؟ ُلوسر  ُباّسلا  مکُّیأ 
َُّمث ِراّنلا ؛ یف  ِهِهْجَو  یلع  هّللا  هَّبَک  َهّللا  َّبس  نَم  َهّللا و  َّبس  دقف  ینّبَس  نَم  ینَّبَـس و  ْدَقَف  ًاّیلع  َّبس  نَم  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللاِلوسر 

: لوقی أْشناف  مُُهتیأر  َفیک  ٍِّیلَع : ِِهْنبِال  َلاق  مُْهنِم و  ّیلَو 
[319 / 39 راحب : ]

ةَرَّمَُحم ٍُنیْعِأب  َکیلأ  ورَظَن 
: َلاقف َكوبأ  َكادف  ینْدِز  لاقف : ِرزاجلا  ِرافِش  یلا  ِسُویّتلا  َرَظَن 

: لاقف َكوبأ  كادف  یندز  َلاقف : ِرِهاقلا  ِزیِزَْعلایلا  ِلیلَّذلا  َرَظَن  مِِهناقْذأ  اوُسِکان  ِبِجاوَحلا  ُرُزخ 
وبا هک : تفگ  وا  هک  يدقع  رماع  یبا  هب  ات  یسوم  یبا  زا  تسا  تیاور  ینعی : ِِرباْغِلل  َۀَحیضَف  َنُوتّیَْملا  مِِهتاْومأ و  یلَع  ٌيْزِخ  ْمُهَئایحأ 
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نآ لیذـه . ینب  هلیبق  زا  مدرم  یعمج  نآ  زا  دوب  ياهیاسمه  هک  ار ، تیبلا  لـها  هن  ار و  یلع  ییوگم  دـب  ازـسان و  تفگ : يدراـطع  ياـجر 
ود ره  رد  هطقن  ود  یلاعت  يادخ  تفگب  نخـس  نیا  نوچ  ار . یلع  نب  نیـسح  قساف  نآ  تشکب  يادخ  تفگ : دـمآرد و  هنیدـم  هب  صخش 

. دش انیبان  دینادرگ و  روک  ار  يو  مشچ  ود  ره  تخادنا و  يو  نامشچ  ههایس 
. ارم تیب  لـها  ناـملاظ  لـیو  دومرف : يو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  تیاور  تسا  باـتک  نیا  رد  مه  و 

. خزود تاکرد  زا  نیریز  كرد  رد  دوب  ناقفانم  اب  ناشیا  باذع 
ّقح رد  یموق  هک  ساّبع  هّللادبع  هب  دیـسر  ربخ  تفگ : وا  هک  ریبج  نب  دیعـس  هب  ات  ینیدم  یـسوم  یبا  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  مه  و 

، ارم رب  موق  نآ  کیدزن  هب  ریگ و  نم  تسد  هک : تفگ  ار  هّللادبع  یلع  دوخ  رـسپ  ساّبع  هّللادبع  دنیوگیم . دـب  نانخـس  مالـسلا  هیلع  یلع 
: تفگ نآ  زا  دـعب  موق . نآ  شیپ  دروآ  ار  وا  تفرگ و  ردـپ  تسد  هّللادـبع  نب  ّیلع  دوب . اـنیبان  رپـپ و  دوب و  ساـّبع  هّللادـبع  رمع  ِرخآ  هک 
ار يو  ادخ و  هب  دشاب  هدروآ  كرش  دهد  ادخ  مانشد  هک  ره  هّللا ! ناحبس  دنتفگ : ناشیا  داد ؟ یلاعت  يادخ  مانشد  هک  امش  نایم  زا  تسیک 

ادخ لوسر  مانشد  هک  ره  دنتفگ : ناشیا  ادخ ؟ لوسر  هدنهد  مانشد  امـش  نایم  زا  تسیک  هک : ساّبع  هّللادبع  تفگ  نآ  زا  دعب  هتفرگ . زابنا 
نم هک  دیـشاب  هاوگ  تفگ : هّللادبع  دوب . نیا  دنتفگ : ناشیا  یلع ؟ هدنهد  مانـشد  امـش  نایم  زا  تسیک  تفگ : نآ  زا  دعب  دشاب . رفاک  دـهد 
ادخ دهد  مانشد  ارم  هک  ره  و  دشاب ، هداد  مانـشد  ارم  دهد  مانـشد  ار  ّیلع  هک  ره  تفگیم : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینش 

. دزادنا خزود  شتآ  رد  يور  هب  ار  يو  یلاعت  يادخ  دشاب  هداد  مانشد  ار  ادخ  هک  ره  و  دشاب ، هداد  مانشد  ار 
تیب نیا  لاح  رد  شرـسپ  تلاح ؟ نیا  رد  ار  ناـشیا  وت  يدـید  هنوگچ  تفگ : ار  یلع  شرـسپ  درک و  ناـشیا  رب  تشپ  هّللادـبع  نآ  زا  دـعب 

، باّصق درم  ياهدراک  هب  دنرگن  نازب  هک  نانچمه  هدرک ، زاب  خرس  ياهمشچ  هب  وت  هب  دنتـسیرگنیم  هک : تسا  نیا  يو  موهفم  هک  تفگب 
. دندرکیم هاگن  وت  رد  بضغ  هب  ینعی 
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مشچ و هشوگ  هب  تسا : نیا  يو  موهفم  هک  تفگب  یتیب  شرسپ  رگید ، داب . وت  يادف  تردپ  هک  يوگب  نیا  زا  هدایز  تفگ : ار  رسپ  هللادبع 
وا رب  هک  یسک  هب  دنک  رظن  دوب ، لیلذ  زجاع و  راوخ و  هک  یـصخش  هک  نانچمه  هتخادنا ؛ شیپ  رد  خنز  رـسو و  دندرکیم  هاگن  وت  هب  وربا 

. تردپ داب  ادف  هک  يوگب  نیا  زا  هدایز  تفگیم : ردپ  دوب . كانرهق  اناوت و  زیزع و  دوب و  بلاغ 
ناـگدرم و  ناـشناگدرم ، کـیدزن  هب  دـنالجخ  اوسر و  ناـشیا  ناگدـنزهک  تسا  نیا  نآ  موـهفم  هک  رگید  یتـیب  تفگب  هّللادـبع  نب  یلع 

. ناگدنامزاب يارب  زا  دنااوسر  راسمرش و 
: ثیدح و 

. هّللا ِتاذ  یف  ٌنِشَخ  هَّناف  ًاّیلع  اوُّبُسَتال 
[385 / 21 راحب : دیرگنب : ]

: ِيُور و 
هّللا ِتاذ  یف  ٌسوُسمَم  ُّهناَف  ًاّیلع  اّوبُسَتال 

[313 / 39 راحب : ]
: رعش هیف . ِرِخآال  ِةَرورَّضلاَک  وُه  يذَّلا  ِلامَْکلا  َّدَح  ٌریبخ  ِملاع  يأ  - 

ٌریمأ ِدابِْعلا  ِّبر  يدل  ٌناکمُهل  يّذلا  َنینمؤملاُریمأ  ٌّیلع 
ُریبَخ ِمانالاب  ٌمیلع  یِّبر  وِهِْقلَخ  ِْنَیب  نِم  ُنمْحَّرلا  ُهَرَّیََخت 

[19  ] ریشت ِءاِیْبنألا  ِهیلا  َْتناکفُُهتْعَن  ِۀَمیدَْقلا  ُِبتُْکلا  یف  َِتْبثُأ  و 
ُرِیُنت يدُْهلا و  ِبالِّطل  ُحُوَلتًۀَلیلَج  َاماظِع  ًءامسأ  ُهاّمَس  و 

ُروُُشن  َدابْعلا  َّمَض  اذا  ِهَیلاِهِْقلَخ  ُۀَمِْسق  ِْثعَْبلا  َمْوَی  َضُِّوف  و 
رد تّزع و  ترضح  تخانش  رد  تسا  يوق  تسا و  بلص  تشرد و  وا  هک  ار  ّیلع  یهدم  مانشد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  ینعی :

هاگآ اناد و  وا  هک  ار  ّیلع  دـیهدم  مانـشد  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دـندرک  تیاور  نینچمهو  یلاعت . يو  يرادربناـمرف 
یلع ّقح  رد  تایبا  نآ  يرگید  و  هدش . هّیرورـض  روما  تخانـش  نوچمهو  هدیـسر  لامک  ّدح  هب  يو  تخانـش  رد  و  ادخ ، تفرعم  هب  تسا 

هاگرد هب  تسا  دنلب  ياهبترم  یماقم و  ار  يو  هک  تسا  یسک  نآ  تسا . نانمؤمریمأ  ّیلع  تسا : نیا  نآ  موهفم  هتفگ و 
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هک هنیرید  ياهباتک  رد  و  ناگدنب ؛ لاح  هب  تسا  هاگآ  اناد و  نم  يادخ  و  دیزگرب ، قلخ  نایم  زا  ار  يو  تّزع  ترـضح  و  یلاعت ، يادخ 

ياهمان ار  يو  یلاعت  يادخ  و  دندرک ؛ هراشا  نادب  دنداد و  ربخ  نآ  زا  ناربمغیپ  دوب و  هتشون  یلع  تفص  مان و  دنداتسرف  هتشذگ  ناربمغیپ 
ودب قیالخ  تمسق  یلاعت  يادخ  تمایق  زورو  تسار ؛ هار  ناگدنیوج  يارب  زا  دنهدیم  ییانشور  دنوشیم و  ادیوه  هک  هداهن  گرزب  دنچ 

تـشهب هب  ار  یـضعب  یلاعت  يادخ  نامرف  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ات  هدرک  عمج  هدرک و  هدنز  ار  ناگدرم  ادخ  هک  یماگنه  رد  دـنک  ضیوفت 
. خزود هب  ار  یضعب  دتسرفیم و 

: یناثلاربخلا

: تفگ وا  هک  دننک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  زا 
. ُمْتیَدَتْها ُْمْتیَدَْتفا  ْمِهِّیِأب  ِموجُّنلاک  یباحصأ 

. دیبایب تسار  هار  امش  دیرب  يو  نامرف  دینک و  يوریپامش  هک  ناشیا  زا  مادک  ره  هب  دناناگراتس . نوچمه  نم  نارای  ینعی :
: هیلَع لاکشالا 

: لاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  ُهَّنِإ  درک : تیاور  يراخبلا  لیعامسا  نب  دّمحم 
« َنِیلِعاَف اَّنُک  اَّنِإ  اَْنیَلَع  ًادْعَو  ُهُدیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوأ  اَنْأََدب  اَمَک   » أَرَق َُّمث  ًالزُع  ًةارُع  ًةافُح  َنورَشُْحت 

(104 ءایبنا : )
یلع نیّدـَتُْرم  اُولازَی  مل  مهَّنِإ  لاقیف  یباحـصأ ! لُوقأف  ِلامِّشلا  َتاذ  نیمَْیلا و  َتاذ  یباحْـصأ  نِم  ٍلاجِرب  نَمُؤی  َُّمث  ُمیهاْربإ  یـسُْکی  نَم  ُلَّوأـف 

َبیقّرلا َتنأ  َتنک  ینَْتیَّفََوت  اّملف  مهیف  ُتمُد  ام  ًادیهـش  ْمِهیلع  ُتنک  َمیرَم و  ُنب  یـسیع  ُحـِلاّصلا  ُدـْبَْعلا  َلاق  امک  لُوقأَف  مُهَتَقْراف  ُذـْنُم  مِِهباقعأ 
ُمیکحلا ُزیزعلا  َتنأ  َّکناف  مَُهل  رِفْغَت  ْنِإ  َكُدابع و  مهَّناَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  ٌدیهش  ٍءیشِلُک  یلع  َتنأ  مهیلع و 

[142 / 4 يراخب : ]
، هنهرب نت  هب  همه  امش  هک  یتلاح  رد  دننک  هدنز  دننازیگنارب و  تمایق  زور  ار  امش  هک ، ار  هباحص  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ینعی :

هنتخ هنهرب ، ياپ  هب 
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، مینادرگ هدنز  زاب  ار ، ناقلخ  ادتبا  هب  میدیرفایب  هک  نانچمه  تسا : نیا  شموهفم  هک  دناوخرب  هیآ  نیا  هجاوخ  نآ  زا  دـعب  دیـشاب . هدرکان 

دعب و  دوب ، ربمغیپ  میهاربا  دنناشوپ  هماج  ار  يو  هک  یـسک  لّوا  سپ  ندرک . میهاوخ  نیا  ام  هک  یتسرد  هب  میاهدرک . هک  تسا  هدعو  نیا  و 
ناگرای ناشیا  میوگ : نم  دـنربب . پچ  بناج  زا  ار  یعمج  تسار و  بناج  زا  ار  یعمج  نم ، باحـصا  زا  دـنچ  ینادرم  ات  دـنیامرفب  نآ  زا 

، دـنتفر سپ  زاب  دوخ  ياههنـشاپ  هب  دـندش ، دـترم  ناشیا  يدـش  ادـج  ناشیا  زا  یتفر و  نوریب  ناشیا  ناـیم  زا  وت  هک  نیمه  دـنیوگ : دـننم .
هدـنب هکنانچمه  میوگ  تلاحنآ  رد  نم  دـنتفرگ . سپ  زاب  ياپ  دـندش و  رفک  اـب  رگد  وت  زا  دـعب  دـندمآ ، مالـسا  رد  رفک  زا  هک  ناـنچمه 

و ناشیارب ، ینابهگن  وت  يدرک  نم  حور  ضبق  نوچ  مدوب . ناشیا  نایم  رد  ات  مادام  مدوب  هاوگ  ناشیا  رب  نم  هک : تفگ  میرم  یـسیع  حلاص 
. یمیکح يزیزع و  وت  يزرمایب  ار  ناشیارگا  دناوت و  ناگدنب  ینک  باذع  ار  ناشیا  رگا  یهاوگ . يزیچ  ره  رب  وت 

زا دترم  هفیاط  نآ  ینعی  رَکبوبأ ، ْمُهََلتاقف  ِرکب  یبأ  ِدهع  یلع  اوُّدتْرا  َنیّذلا  َنوّدَتْرُْملا  ُمُه  تفگ : وا  هکهصیبق  زا  تیاور  تفگ  يراخب  سپ 
[. 142 / 4 يراخب : . ] درک رازراک  ناشیا  اب  رکبوبا  و  دندش ، دترم  رکب  یبا  نامز  رد  هک  دندوب  اهنآ  باحصا 

دنتسناوتن راهظا  نکل  دندوب ، رایسب  ناقفانم  لوسر ، نامزرد  هک  ناخّروم  خیراوت  ریاس  رد  دش و  دراو  یفوک  مثعا  نبا  حوتف  رد  نینچمه  و 
نآ یلاوح  هنیدـمرد و  رایـسب  ناقفانم  دـندرک . راـهظا  یفخم  موتکم  قاـفن  نآ  هلمج  دـش ، یّفوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  نوچ  درک .

: يراخب  ] ٍضعب َباقِر  مُکُضعب  ُبِرْضَی  [ 20  ] ًاراّفُک يدعب  اوعِجَْرتال  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  دیوگ : يراخب  مه  و  دندش ؛ رهاظ 
[. 76 / 4 دمحا : دنسم   ] ًالالض ِيُور  و  [- 38 / 1

سپ دیوشم  هارمگ  هک : هدمآرگید  یتیاور  هب  و  دنکیم ؛ نینچ  ینعی  دنز ، یضعب  ياهندرگ  امش  زا  یضعب  هک  دیدرگم  نم  زا  دعب  ینعی :
. نم زا 

دیعس یبأ  نع  یناحلاّصلا  يور  امک  تسا ، هدروآ  یناهفصا  ظفاح  میعنوبا  زین  و 

: www.Ghaemiyeh.comیناثلاربخلا ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:43
: َلاق ُّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ّیبّنلا  نع  ّيردخلا 

ِراسَْیلا َتاذ  ْمِِهب  ُرَمُؤی  ٌموق  یل  ِعفُر  ِۀـمایْقلا  َموی  َناک  اذإ  ِةَرخـالاو  اینُّدـلا  یف  ٌۀـلوصوََمل  یمحَر  َّنِإ  ِهّللا  یموَق و  ُعفنَتـال  یتبارَق  َّنأ  َنومُعَْزتأ 
. يرَقْهَْقلا مِکباقعأ  یلع  متْدَدَتْرأ  يدَْعب و  َُمْتثَدْحأ  مُکَّنکلو  ُُهْتفَرَع  دقف  ُبَسَّنلا  اّمأ  ُلوقأف  نالف  نبا  نالف  انأ  ُدَّمحم  ای  ُلُجَّرلا  ُلوقَیف 

: لاق مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  يدهَّنلاِنامثع  یبأ  یلِإ  ِظفاحلا  میعن  یبأ  نع  ُْهنِم  و 
! ٍۀَقیِدَحلا هِذـه  َنَسْحأ  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف : ٍۀَـقیِدَح  یَلَع  اَْنیَتأَف  ِۀَـنیِدَْملا  ِقُرُط  ِضَْعب  ِیف  هلآو  هیَلَع  هللا  یّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  یِْـشمأ  ُْتنُک 

یَلَع اَْنیَتأ  یَّتَح  لّوألا  لثِمب  ینباجأف  کلذ  لثم  ُْتلُقَف  يَرْخُأ  ٍۀَـقیِدَح  یَلَع  اَْنیَتأ  َُّمث  اَْهنِم  ُنَسْحأ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َکـَل  َو  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  َلاَـق 
، يِدَْعب ْنِم  اَّلِإ  ََکل  اَهَنوُْدُبی  َال  ٍموق  ِروُدُص  ِیف  ُِنئاَغَـض  َلاَق : َکیِْکُبی ؟ اَم  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  ًایِکَاب ، َشَهْجأ  ُقیِرَّطلا  یّلَخ  اَّمَلَف  َِقئاَدَـح  ِْعبَس 

َِکنیِد ْنِم  ٍۀَماَلَس  ِیف  َلاَقف  ِیْنیَد ؟ ْنِم  ٍۀَماَلَس  ِیف  ُْتلُقف 
[54 / 28 راحب : ]

: تلاق َۀشئاع  یلِإ  میعن ، یبأ  یلِإ  ِيُور ، َکلذک  و 
: َۀـشئاع ْتلاـقف  هُذِـجاون ، ْتَدـَب  یّتـح  َکِحَـض  َّمث  ًاجیـشَن  ُهل  ُتعِمَـس  یّتـح  یَکب  ْذِإ  یتـَْیب  یف  ٌِمئاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هّللا  ُلوـسر  اـنَیب 

َنورَواعتَی َهَّیمأ  ینب  ُتیأر  لاق  معن . ُتلق : تلاق  هیْتیأر ؟ و  لاق : َکنم ؟ ُتیأر  دقل  ِهّللا ! َلوسر  ای  ُتلق : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ُّیبَّنلا  َظَقیتسأاّمل 
ام َلاقف : ًاـضیقن  ُهل  ُتعمـسیّتح  يرْبنِم  َدِعَـصَف  ِناـتَرَّصَمُم  ِهیلع  یتَْرتِع  نِم  ٌلـجر  َءاـجف  ُّبِحُأ  اـم  نوکُْرتَیو  ُهَرکأ  اـم  نولوقیف : يربنِم . یلع 

. یِّبر َءاضر  یلع  ُْتَلتاق  امک  یتَّنس  یلع  ُِلتاُقی  یترتع  نِم  ٌلجر  َلاق : َكاذام ؟ ِهّللا و  َلوسر  ای  ُۀشئاع : ْتلاق  ُهَرکأ  ام  َكََرت  ُّبِحُأ و 
تبارق هک  دیربیم  نامگ  امش  دومرف : وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  زا  يردخ  دیعس  یبا  زا  درک  تیاور  یناحلاص  هک  نانچمه  ینعی :
تمایق زور  نوچ  ترخآو . ایند  رد  تسا  هتسویپ  رگیدکی  هب  نم  محر  تبارق و  يدنواشیوخ و  هک  ادخ  ّقح  هب  نم ؟ موق  اب  دهدن  دوس  نم 

ناشیا ات  دیآ  رما  دنرادرب و  نم  هب  ار  یموق  دشاب ،
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هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  منالف . رـسپ  نالف  نم  دّـمحم ! ای  دـیوگ : ناـیم ، نآ  رد  دـشاب  يدرم  خزود . هب  دـنربب  پچ  تسد  بناـج  زا  ار 

و دیدیدرگرب ، نید  زا  دیداهن و  اهتعدب  دیدروآ و  دـیدپ  ون  هب  اهزیچ  نم  زا  دـعب  امـش  نکلو  مسانـشیم ، تبـسن  اّما  میوگ : نم  دومرف :
. دیدیدرگ رفک  رس  اب  دیدرک و  اهر  ار  مالسا  دیتفر و  سپ  زاب  هنشاپ  هب  دیدمآ  مالسا  رد  هکنانچ 

هللا یّلـص  ربمغیپ  اب  دومرف : وا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تیاور  يدـهن  نامثع  یبا  هب  ات  ظـفاح  میعن  یبا  زا  تسا  تیاور  یناـحلاص  زا  مه  و 
نیا تسا  یناتـسامرخ  وکین  هچ  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : نم  یناتـسامرخ . هب  میدیـسرب  اـت  میتفر  هنیدـم . ياـههار  یـضعب  رد  مدوب  هلآ  هیلع و 

نم میدیـسرب . رگید  یناتـسامرخ  هب  نآ  زا  دعب  تسه . نیا  زا  رتوکین  رتهب و  تشهب  رد  ار  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هقیدـح .
ییاـج تولخ  هب  دـش و  یلاـخ  هار  نوچ  میتشذـگب . هقیدـح  تفه  هب  اـت  داد  باوج  لّوا  نخـس  لـثم  هب  ارم  ربـمغیپ  متفگ و  نخـس  ناـمه 

ییاههنیک تفگ : تخادنا ؟ هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : تسشنب . درک و  هیرگزاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  میدیـسر ،
تافو زا  دعب  ّالا  دننکن  رهاظ  اههنیک  نیا  ناقفانم  نیا  و  تخادنا ، هیرگ  هب  ارم  دـنراد  لد  رد  وت  ینمـشد  هتفرگ و  ياج  یموق  هنیـس  رد  هک 

. هتفاین هار  نادب  للخ  چیه  دشاب و  تمالس  هب  تنید  دومرف : ربمغیپ  دشاب ؟ تمالس  هب  منید  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : نم .
نم هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگ : يو  هک  دـناسریم  هشیاع  هب  تیاور  هک  یتقو  اـت  میعن  یبا  زا  دـناهدرک  تیاور  نینچمه  و 
مه نآ  زا  دعب  مدینشیم . باوخ  رد  يو  هیرگ  زاوآ  هک  یتیاغ  ات  تسیرگیم  باوخ  رد  هاگان  هک  تفر  باوخ  رد  هدرک و  شیاسآ  دوب و 

رادیب باوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  نوچ  [ 21 : ] تفگ هشیاع  دندش . ادیپ  يو  ياهنادـند  هک  یتیاغ  ات  دـیدنخب  ربمغیپ  باوخ  رد 
هّیما ینب  باوخ  رد  تفگ : يرآ . متفگ : يدید ؟ وت  هک : دومرف  ربمغیپ  مدـید . بجع  يزیچوت  زا  هک  تقیقح  هب  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : دـش ،

هچنآ دنتفگیم  دنتفرگیم و  ارف  رگیدکی  زا  دنتفریم و  وا  رب  دندرکیم و  هبلغ  نم  ربنم  رب  هک  مدید  ار 
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تفر نم  ربنم  رب  تشاد و  نیگنر  هماج  ود  دمایب و  نم  ترتع  زا  يدرم  نآ  زا  دعب  مراد . تسود  نم  هچنآ  دندرکیم  كرت  مهاوخن و  نم 

! هّللا لوسر  ای  تفگ : هشیاع  مهاوخن . نم  هچنآ  درکیم  كرت  مراد و  تسود  نم  هچنآ  تفگیم  مدینـشب . يو  زاوآ  ات  تفگیم  نخـس  و 
ياضر رب  مدرک  رازراک  هک  نانچمه  دـنک ، رازراک  نم  ّتنـس  رب  هک  نم  ترتع  تیب  لـها  زا  دـشاب  يدرم  تفگ : ربمغیپ  تسیک ؟ درم  نآ 

. دوخ راگدرورپ 
زا نیـسح  نوخ  هب  خرـس  هماـج  مّود  و  هیواـعم ، رهز  هب  درز  تسا ، نسح  نآ  زا  یکی  هماـج ، ود  نآ  و  ترتـع ؛ ظـفل  هب  تسا  یلع  دارم  و 

باتک زا  ثیدح  هس  نیا  و  دوب ؛ ناّفع  نب  نامثع  ناشیا  لّوا  دندوب ، کلم  هدزناپ  هّیما  ونب  و  هّللا - نئاعل  دیزی  ۀیواعم و  یلع  دیزی - ریـشمش 
. تسا یبتجم 

هنوگچ سپ  دـش . هلزنا  ناشیا  نأش  رد  هک  ثیداحا  نیا  لاثما  ات  يدینـش  هک  نیا  نیعبات  يدـناوخ و  هک  دـناعمج  نیا  هباحـص  هک ، لصاح 
و دندوب ، هباحـص  هلمج  ًارهاظ  هکنآ  اب  دشاب  هتفای  تسار  هار  ناشیا  زا  یکی  ره  يوریپ  ینعی  دشاب ؟ يدتهم  یکی  ره  هب  يدتقم  هک  دـیاش 
، هیلع ٌعمجم  دـشاب و  هدوب  نّقیتم  ناشیا  داقتعا  نامیا و  هک  دـننک  یعمج  رب  لـمح  هک  دوب  دـبال  سپ  دوب ...  ناـمیا  راـهظا  ناـشیا  هقیرط ] ]

. ناشیا دننام  رکب و  یبا  نب  دّمحم  رسای و  راّمع  دادقم و  ناملس و  رذوبا و  مشاه و  ونب  نوچ 
: لاق مالسلا  هیلع  ّیلع  یلا  ظفاحلا  میعن  یبأ  نع  یبتجملا  یف  و 

مالسلا هیلع  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَکأَف  ٍرْمَت  اهیف  ًۀَفْحَـص  َو  نََبل  ْنِم  ًابْعَق  َنَْمیأ  ُّمُأ  اْنَیلِإ  ْتَدْهأ  َو  ًةَریِزَخ  َُهل  اَْنلِمَعَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَنَراَز 
ّمم هلآ : هیلع و  هللا  یّلص  یبّنلا  هل  َلاقف  یکب . هیلا و  َّبَکأَف  ُْنیَـسُْحلا  هیلإ  ََبثَوَف  َُهلأْسَن  ْنأ  اَْنبَهَف  ِرطِْقلا  ِْلثِم  ٍةَریِزَغ  ٍعُومُِدب  ِضْرْألا  َیلِإ  َّبَکأ  َو 

یبیبح نإف  ُهَْلثِم . َّرَـسُأ  مل  ًارورـس  مکب  ُتْرِرُـسَف  َمویلا  ُمُکتیأر  ّینإ  َّیُنب ! يأ  َلاـق : َْتیََکب ؟ َّمِم  َتنأـف  ِهَّللا ! ِلوُسَر  اـی  کـئاکبل  لاـق : َتیکب ؟
اننوروزَی َنیذَّلا  نِمَف  هّللا ! َلوسر  ای  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  ُهل  َلاقف  َکلذ . ینَنُزحأف  یّتَش  مکَعِراـصَم  یلتَق و  مکَّنأ  ینربْخأ  ُلـیئَْربَج  یّبح ] ]

ُدعابت اِنتُّتشَت و  یلع 
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. ۀمایقلا ِموی  لْوَه  نِم  مهیْجنُأف  مِهِداضْعِأب  ُذُخاَف  يِّرب  یتَلِص و  َکلذب  َنودیری  ٌۀفئاط  مکُروزَی  ٌموَق  َلاق : انِروبق ؟

[125 / 18 راحب : ]
ام ترایز  هب  تفگ : وا  هک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  هحیحـص  دـیناسا  هب  ظـفاح  میعنیبا  زا  تیاور  تسا  یبتجم  باـتک  رد  ینعی :

نمیا ّمأ  و  دنهد ، بیترت  سوبـس  زا  هک  دوب  یماعط  هریزخ  و  میتخاسب ، هریزخ  وا  يارب  زا  ام  يزور . کی  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  دمآ 
زا تجاح  ردق  هب  دومرف و  یلوانت  اجنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب . هداتسرف  ام  رب  هیده  هب  امرخ  زا  ياهساک  ریـش و  زا  یحدق 

هجاوخ زا  هک  میدیـسرتب  ام  دش . ناور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  هجاوخ  هدید  زا  ناراب  تارطق  لاثم  رب  کشا  ياههرطق  نآ  زا  دعب  دروخب . نآ 
. تسیرگب داتفا و  رد  هجاوخ  يور  رـس و  هب  تساـخ و  ياـپ  رب  باتـش  هب  یلع  نیـسح  و  هن ، هرهَز  ار  سک  چـیهو  ینعم  نیزا  مینک  یلاؤس 

كرـسپ يا  تفگ : ییرگیم ؟ ارچ  وت  هّللا ! لوسر  اـی  وت . هیرگ  يارب  زا  تفگ : ییرگیم ؟ ارچ  تفگ : ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ 
تسود دوب . هدیـسرن  نم  هب  يداش  زگره  نآ  لثم  هک  مدش  مّرخ  داش و  تیاغ  هب  امـش  دوجو  هب  مدید . ار  امـش  زورما  نم ! هدید  رون  نم و 

نایرگ كانهودنا و  ببس  نیدب  هدنکارپ . دوب و  ادج  رگیدکی  زا  امش  ياهروگ  اهدقرم و  و  دنـشکب ، ار  امـش  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  نم 
رگیدـکی زا  ام  [ 22  ] هاگباوخ هک  دـننک  یترایز  ار  ام  هک  دنـشاب  موق  مادـک  سپ  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : ار  يو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـش .

هب دیما  ترایز  نادب  و  دنیآ ، امش  ترایز  هب  هک  دنشاب  یموق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  رود ؟ رگیدکی  زا  ام  ياهروگ  هدنکارپ و 
تمایق لاوها  زا  ار  ناشیا  مریگب و  امـش  ناگدننک  ترایز  ياهوزاب  تمایق  زور  نم  سپ  مرآ . ياج  هب  ناشیا  اب  هک  دنراد  نم  یکین  اطع و 

. قاّفتا هب  مهد  تاجن 
. دشابن بجاو  ًاقلطم  ناشیا  يوریپو  ناشیدب  ادتقا  سپناشیا  ياهنوخ  تقارا و  هب  نایتفم . یـضعب  نیعباتو و  دندوب  هباحـص  ناشیا  نالتاق 
[ ار  ] ترازِو ءارزولا . متنأ  ءآرمالانحن و  هن . تفگ : رکبوبا  ریمأ . مکنم  ریمأ و  اّنم  مهلوقب : دـنتفگ ] فـالخ   ] رد لّوا  زور  ناـشیا  هک  اّـمعم 

رکبوبا ریزو  هک  اریز  دندرک ، یشرق  مه 
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يارب زا  مدرک  رایتخا  ینعی : هدیبع ، ابأ  وأ  رمع  نیلجّرلا  نیذـه  دَـحأ  مکل  ُترتخا  تفگ : رکبوبا  مه  و  دـیوگ ؛ يراخب  هک  نانچ  دوب ، رمع 
ادتقا دـش  رهاظ  بذـک  نیقیرف  زا  نوچ  دـندرک . رایتخا  ار  وا  هکلب  دوب ، نانچ  هن  و  ار ؛ هدـیبع  وبا  ای  ار و  رمع  ار ، درم  ود  نیا  زا  یکی  امش 

، هباحص زا  یضعب  تاّین  ثبُخ  داقتعا و  ءوس  زا  رایـسب  عضوم  رد  داد  ربخ  دوخ  دیجم  مالک  رد  یلاعت  قح  هک  نآ  اب  ندرک ، دیاشن  ناشیدب 
: یلاعت هّللا  لاق  امک  ناشیا ، تشگزاب ]  ] زا درک  ءابنا  تایآ  دنچ  رد  و 

َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُکِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتَْرت  َو ال 
؛) 21 هدئام : )

ًاْئیَش َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  لاق : و 
؛) 144 نارمع : لآ  )

ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  هلوق : و 
؛] 18 حتف : ]

َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  هلوق : و 
. روصحمان نیا  هابشأ  و  45 ؛] رمق : ]

ناموصعم هک  مالّسلا - مهیلع  دنالوسر - ترتع  باحصا ، نیا  مییوگ  هک  دوب  مزال  تسا  نینچ  نوچ 
. دنا ِْتیَْبلا » َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

: تفگ ناشیا  قح  رد  لوسر  و  ( 33 بازحا : )
، یترتع هّللا و  َباتک  اّولِضَت : َنل  امهب  متکَّسمت  نإ  ام  نیلقَّثلا  ُمُکیف  ٌكرات  ّینإ 

ود ره  نآ  رد  تسد  امـش  اـت  ماداـم  نارگ . گرزب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  مراذـگیم  ینعی : مکاـضقأ ، ٌّیلع  هک : تفگ  لوسر  قاـّفتا  هب  و 
: تفگ رمع  و  اضق ؛ ملع  هب  تسا  امـش  نیرتاناد  یلع  و  نم ، تیب  لها  ملع  هب  و  تسا ، نآرق  هک  ادخ  باتک  دیوشن : هارمگ  زگره  دیزیوآ ،

نم کـن :  ] يدـعب مهیلع  ِهبَتـشَی  اـم  یتَّماـُل  نّیبـُت  َتنأ  یلع ! اـی  تفگ : لوـسر  و  اـضق ؛ ملع  هب  تسا  اـم  نیرتاـناد  یلع  ینعی : اـناضقأیلع ،
. نم زا  دعب  ناشیا  رب  دوش  هبتشم  هچنآ  نم  تّما  يارب  زا  ینک  نشور  وت  یلع ! يا  ینعی : [، 179 / 4 رضحیال :

: لوقی مالسلا  هیلع  هللا  لوسر  ُتعمس  لاق : بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  ناملس  نع  دیوگ : یناحلاص  و 
ُهُوبیِجأَف ْمُکاَعَد  اَذِإ  َو  ُهوُرِّزَعَف  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُکُدـِئاَق  َو  ُهُومِرْکأَف  ْمُکُِملاَع  َو  ُهوُِعبَّتاَف  ْمُکُرِیبَک  َو  ُهوُّبِحأَف  ْمُکَالْوَم  ُهَّنِإَف  ٍِبلاَـط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  ْمُْکیَلَع 

یِّبَر ِِهب  ِینَرَمأ  اَم  اَّلِإ  ٍِّیلَع  ِیف  ْمَُکل  ُْتُلق  اَم  ِیتَماَرَکب  ُهُومِرْکأ  َو  یِّبُِحل  ُهوُّبِحأ  ُهوُعیِطأَف  ْمُکَرَمأ  اَذِإ  َو 
[. 27 : 112 راحب : ]
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ّیلع مزالم  تفگیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  دومرف : يو  هک  مالسلا  هیلع  ّیلع  زا  ناملس  زا  تسا  تیاور  ینعی :

هدنناسر وا  دیرادیمارگ . ار  يو  سپ  تسا ؛ امـش  گرزب  وا  و  دـیراد ، تسود  ار  يو  سپ  تسا ؛ امـش  يالوم  وا  هک  دـیوش  بلاط  یبا  نب 
يو نامرف  دیامرف ، يزیچ  هب  ار  امـش  نوچ  و  دینک ، تباجا  ار  يو  دـناوخب  ار  امـش  نوچ  و  دـیراد ، زیزع  ار  يو  سپ  تشهب ؛ هب  تسا  امش 

يادـخ هچنآ  ّالا  نخـس  چـیه  یلع  ّقح  رد  متفگن  ار  امـش  نم  نم . تمارک  هب  دـیراد  یمارگ  نم و  ّتبحم  هب  دـیراد  تسود  ار  يو  دـیرب ؛
. دومرف نادب  ارم  یلاعت 

رکذ دوخ  ریـسافت  رد  ناشیا  لاثما  یناهفـصا و  یناحلاص  نیّدلا  دعـس  یناهفـصا و  هللادـیبع  ناّطق  يزاریـش و  نمؤم  نب  رکبوبا  هک  نانچ  و 
: یلاعت هلوق  یف  رمألاولوا  هک : دناهدرک 

ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. تسا مالسلا  هیلع  ّیلع  رمالاولوا  [، 59 ءاسن : ]

: دیوگیم هک  اجنآ  تسا  وا  يداه  دنتفگ : نینچمه  و 
ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ 

[. 7 دعر : ]
ۀفالخلا ُنوُکَتأ  هفیقسلا : موی  ۀعیبلا  دنع  وا  مالک  و  هلبق ، لها  زا  نایملاع  عامجا  تسا ، هباحـص  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هکنآ  رب  لیلد  و 

: هک هفیقـس  زور  دـندرک  تعیب  هک  ناـمز  نآ  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی : [ 609 / 29 راحب : ، ] ۀبارَقلا ۀباحّـصلاب و  ُنوکَت  ۀباحّـصلاب و ال 
بّجعت لیبس  رب  نیا  و  تسین ! ربمغیپ  [ 32  ] تبارق تبحص و  هطساو  هب  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  تبحـص  هطـساو  هب  تفالخ 

. رتیلوا ناشیدب و  يوریپ  ادتقا و  سپ  تسا ، عمج  تفالخ  تمصع و  یباحصو و  تبارق  يو  رد  نوچ  و  دیامرفیم ،
: تفگ لوسر  هک  نآ  اب 

نودَعُوی ام  یتَّمأ  یَتأ  ُموُجُّنلا  ِتَبَهَذ  اَذِإَف  ِضْرْألا  ِلْهِأل  ٌناَمأ  ِیْتَیب  ُلْهأ  َو  ِءاَمَّسلا  ِلْهِأل  ٌناَمأ  ُموُجُّنلا 
[19 / 23 راحب : ]

ارم تّما  هک  اههدـعو  نآ  ایند ، زا  دـنورب  نم  تیب  لها  نوچ  دـنانیمز . لها  ناما  نم  تیب  لها  و  دنانامـسآ ، لـها  ناـما  ناگراتـس  ینعی :
تامالع و زا  دنوش  رهاظ  همه  دناهداد 
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. دنشاب ناشیا  دوصقم  دشاب و  ناشیدب  ببس  نیا  زا  هک  دیاش  هیبشت  سپ  تمایق . ياههناشن 

: ثلاثلا ربخلا 

: تفگ مالسلا  هیلع  لوسر  هک  دننک  تیاور 
رکب یبأ  نِم  لضفأ  نیلَسرُملا  نیّیبّنلا و  َدَعب  ٍدَحأ  یلع  َتبُرَغ  سمَّشلا و ال  ٍتعلط  ام  هّللا  و 

ناربـمغیپ و زا  دـعب  تفرن  ورف  دـماین و  رب  باـتفآ  ینعی : نیّیـصولا ، نیلـسرملا و  دـعب  يُور - و  رمع - و  [ 181 ثیدـحلا : بلط  یف  هلحرلا  ]
تفرن ورف  تفاتنرب و  باتفآ  رب  ناّیصو  نالسرمو و  ناربمغیپ  زا  دعب  هک : دننک  رگید  یتیاور  و  رمع ؛ رکبوبا و  زا  رتلضاف  یـسکرب  نالـسرم 

. تایاور فالتخا  زا  نیا  لاثما  رمعو و  رکبوبا  زا  رتلضاف  یسک  رب 
: هیلع لاکشالا 

ام هلآ : هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاق  ةریره  یبأ  نع  تفگ : برآملا  یهتنم  دوخ  باتک  رد  یناهفـصالا  ناطّقلا  هّللادیبع  نیثّدحملا  دـّیس 
جهن حرـش   ] بلاط یبأ  نب  رفعج  نم  لضفأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  دـعب  روکلا  بکر  ایاطملا و ال  بکر  لاعنلا و ال  ٌدَـحأ  يذـتحا 

[. 72 / 15 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا 
هب و  بلاط ، یبا  نب  رفعج  زا  رتلضاف  ادخ  لوسر  زا  دعب  تسشنن  بکرم  نالاپ  رب  تسشنن و  رتش  رب  درکن و  ياپ  رد  لعن  سک  چیه  ینعی :

. هجو دنچ  هب  ّیلع  زا  دنشاب  رتمک  ناشیاسپ  ناشیا . زا  تسا  لضفأ  رفعج  رفعج . شیوخ  ردارب  زا  تسا  رتلضاف  ّیلع  قاّفتا 
. تسا فلاخم  یعّدم  يوار و  هک  اریز  تسین ، مّلسم  دوخ  ثیدح  هک  اّمعم 

دومحمل یبتجم  باتک  یقهیبلا و  دـمحال  ۀباحـصلا  ریهاشم  باتک  هیودرم و  نب  رکبوبا  بقانم  يزاریـش و  ریـسفت  یهتنم و  باتک  رد  زین  و 
: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  هک  دندرک  تیاور  رتاوتلا  براق  نأ  یلا  ناشیا  ریغ  یناحلاّصلا و  دّمحم  نب 

هتداـبع یف  یـسیع  یلإ  هتبیَه و  ِیف  یَـسُوم  یلإ  َو  ِِهتَّلُخ ]  ] هملِح یف  مـیهاربإ  یلإ  هاوـقت و  یف  حوـن  یلإ  َو  ِهِْـملِع  ِیف  َمَدآ  يَرَی  ْنأ  َداَرأ  ْنَـم 
ِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف 

[. 283 / 21 راحب : کن  ]
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رد یـسوم  هب  و  شملح ، رد  درگن  میهاربا  هـب  و  وا ، ياوـقت  رد  درگن  حوـن  هـب  و  شملع ، رد  دـنک  مدآ  هـب  رظن  هـک  دـهاوخ  هـک  ره  ینعی :

قّرفتم مزعلاولوا و  ربمغیپ  جـنپ  نیا  رد  هچنآ  دـنیبب . ار  يو  بلاطیبا و  نب  یلع  هب  دـنک  رظن  هک  دـیاب  وا ، تدابع  رد  یـسیع  هب  و  شتبیه ،
ار يو  هک  یصخش  زا  دشاب  رتمک  هک  دیاش  هنوگچ  مزعلاولوا ، ربمغیپ  جنپ  رب  دشاب  ّتیزم  ار  يو  هک  صخش  سپ  تسا . عمج  يو  رد  دوب ،

؟ ءایصوا تسا و  ءایبنا  هبترم  نود  نآ  هک  دشاب  تبترم 
ماّیا رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  زا  زین  و  دوبن ؛ وا  ّیصو  رکبوبا  و  دوب ، لوسر  ّیـصو  یلع  هک  اریز  دشابن ، ینخـس  دوخ  نیّیـصولا  تیاصو و  هب  و 

: هک دومرف  دندرک  لاؤس  باب  نیا  زا  وا  تفالخ 
امهدعب هتدبع  امهلبق و  هللا  ُتدَبَع  انأ  یّنم و  لضفأ  نوکی  ّینأ  و 

زا سپ  ناشیا و  شیپ  مدرک  ادخ  تدابع  نم  هک  نآ  لاح  نم ، زا  دـشاب  رتلضاف  وا  هنوگچ  ینعی : [ 25 / 20 هغالبلا : جهن  حرش  دیرگنب : ، ]
؟ ناشیا

: ثیدح ریهطت و  تیآ  هب  موصعم  قاّفتا ، هب  مالسلا - هیلع  یلع - زین  و 
، اَدبأ ٍنیَع  َۀَفرَط  هّللاب  كِرُشی  مل 

نیا زا  یلع  و  دندروآ ، مالسا  سپ  دندوب  كرشم  اهلاس  ناشیا  و  دننز ؛ مه  رب  مشچ  هک  نادنچ  ادخ ، هب  درواین  كرش  هنگ  رم  یلع  ینعی :
؟ موصعم زا  دَُوب  لضفأ  دشاب » هدرک  هبوت  كرش  زا  هک  یسک  : » ینعی كرشلا » نم  بئاّتلا  ءاطخلا ، زیاج   » هک دیاش  هنوگچ  سپ  يرب .

: یلاعت هللا  لاق  و 
مُکاَْقتأ ِهللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکأ  َّنِإ 

معز هب  دندوبن  یلع  ياوقت  هب  چیه  ناشیا  و  تسا ، امش  نیرتیقّتم  ادخ  کیدزن  هب  امـش  نیرتگرزب  هک  یتسرد  هب  ینعی : [، 13 تارجح : ]
. درکیم تدابع  تلطب ، ماّیا  رد  جنپ  تسیب و  یلع  هک  اریز  زین ، مصخ 

: یلاعت هّللا  لاق  و  دوبن ؟ داهج  ار  ناشیا  تسا و  داهج  لامعا  لضفا 
َنیِدِعاْقلا یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو 

[. ءاسن 95 ]
: تفگ یبتجم  باتک  دّلجم  لّوا  رد  یناحلاص  زین  و 

دوعسم یبأ  نع  هیلع  ةءارق  يرکسلا  هداش  ام  دمحأ  نب  دّمحم  رکب  یبأ  نع 
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: لاق ساّبع  نبا  نع  ریبج ، نب  دیعس  یلا  هیودرمنب  رکب  یبأ  نع  هنع  ةزاجا  ظفاحلا  نامیلس  نع 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ُِّیبَّنلا  اَذِإَف  ٌدَحأ  ِْهَیلِإ  ُهَِقبْسَی  اَّلأ  ُّبُِحی  َناَک  َو  ِةاَدَْغلا  ِیف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ِْهَیلِإ  وُدْغَی  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 
ِلوُسَر اَخأ  اَی  ٍْریَِخب  َلاَق : ِهَّللا ؟ ُلوُسَر  َحَبْصأ  َْفیَک  [ 24  ] َْکیَلَع ُمالَّسلا  َلاَقَف : ِِّیْبلَْکلا  َۀَفِیلَخ  ِْنب  ۀَیْحِد  ِرْجِح  ِیف  ُهُسْأَر  اَذِإ  َو  ِراَّدلا  ِنْحَص  ِیف 

ُریِمأ َْتنأ  َْکَیلِإ  اهفزأ  ًۀَـحدَم  يِدـْنِع  ََکل  َّنِإ  َو  َکُّبِحُأ  یِّنِإ  ُۀَـیْحِد : َُهل  َلاَقف  ًاْریَخ . ِْتیَْبلا  َلْهأ  اَّنَع  ُهَّللا  َكاَزَج  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ِهَّللا .
َعَم َُکتَعیِـش  َو  َْتنأ  ُّفَِزت  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َكِدَِـیب  ِدْـمَْحلا  ُءاَِول  َنیِِّیبَّنلا  اَلَخ  اَم  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َمَدآ  ِدـْلُو  ُدِّیَـس  َتنأ  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ُدـِئاَق  َو  َنِینِمْؤُْملا 

َو َكوُّبَحأ  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ِّبُِحب  كّوبُحم ، َكاَّلَخت  كاوان و  ْنَم  َرِـسَخ  َو  َكّالوت  ْنَم  َحَْلفأ  ْدَق  ِناَنِْجلا ، َیلِإ  ِِهبْزِح  َو  ٍدَّمَُحم 
ِهِرْجح ِیف  ُهَعَضَوَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلـص  ِِّیبَّنلا  ْسأَرب  َذَخأَف  ِهَّللا  ِةَْوفَـص  یّنِم  نْدا  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  ُۀَعاَفَـش  ْمُُهلاَنَت  نل  كوضغبم 

ُهَّللا َكاَّمَـس  مْسِاب  َكاَّمَـس  َلِیئَْربَج  َناَک  َۀَیْحِد ، ْنُکَی  َْمل  هل : َلاَقَف  َثیِدَْحلا  ُهَرَبْخأَف  ُۀَمَهْمَْهلا  ِهِذَه  اَم  َلاَقَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلـص  ُِّیبَّنلا  َهَبَْتناَف 
َنیِِرفاَْکلا ِروُدُص  ِیف  َکَتَبْهَرَو  َنِینِمْؤُْملا  روُدُص  ِیف  َکَتَّبَحَم  یَْقلأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ِِهب  َیلاَعَت 

[267 / 18 راحب : کن : ]
دوب و دوخ  هناخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زور  کی  تفگ : وا  هک  سابع  نب  هّللادـبع  زا  تسا  تیاور  هروکذـم  دـیناسا  هب  ینعی :

يو کیدزن  رد  سک  چیه  یلع  زا  شیپ  هک  یتشاد  تسود  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  و  تفر ، يو  شیپ  رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  هاگدادماب ،
هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  دمآ ، رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  نوچ  دور . يو  تبحص  رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  سک ، همه  زا  شیپ  هک  یتساوخ  دورن .

دادماب رد  هنوگچ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  تفگ : درک و  مالس  مالسلا ، هیلع  ّیلع  هداهن . یبلک  هیحد  رانک  رب  رـس  دوب و  يارـس  نایم  رد 
هک اـم  زا  دـهد  کـین  يازج  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ادـخ ! لوسر  ردارب  يا  تمالـس  ریخ و  هب  تفگ : هیحد  دـمآ ؟

نآ زورما  هک  تسا  یحدم  نم  کیدزن  هب  ار  وت  و  مرادیم ، تسود  ار  وت  نم  هک  تقیقح  هب  تفگ : ار  ّیلع  هیحد  میتیبلها .
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یمدآ نادـنزرف  رتهم  وت  و  دوب ، ادـیپ  ناشیا  ياپ  تسد و  يور و  رب  وضو  رون  هک  یناسک  نیا  ياوشیپ  ینانمؤم و  ریما  وت  میوگب . وت  حدـم 

. ناربمغیپ زا  زج  تمایق  زور 
هک نآ  يارب  زا  هلآو . هیلع  هللا  یّلـص  دّـمحم  ّالا  تسا  ناربمغیپ  همه  رتهم  رتهب و  رتلضاف و  ّیلع  هک  تسا  نآ  هّیماما  کـیدزن  هب  هک  نادـب 

. دَُوب ناشیا  دّیس  زین  وا  سپ  تسا ، يو  سْفن  یلع  و  تسا ، ناربمغیپ  همه  دّیس  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دّمحم 
هیلع هللا  یّلص  دّمحم  اب  مارکا  زازعا و  مّعنت و  زان و  هب  ار  وت  هعیـش  ار و  وت  و  دشاب ، وت  تسد  رد  تمایق  زور  دمحا  ءاول  تفگ : هیحد  رگید 

دش راکنایز  و  درک ، وت  هب  ّالوت  هک  سک  نآ  تفای  يزوریف  رفظ و  حالف و  هک  تقیقح  هب  دنرآرد . تشهب  ياهناتـسوب  هب  وا  هورگ  هلآو و 
دّمحم تعافـش  زگره  وت  نانمـشد  و  دـنراد ، تسود  لوسر  ّتبحم  هب  ار  وت  وت ، ناتـسود  درک . اـهر  ار  وت  دـش و  رود  وـت  زا  هک  سک  نآ 

. داهن یلع  رانک  رد  تفرگ و  ربمغیپ  رـس  نآ  زا  دعب  ادخ ! هدیزگ  يايآ  نم  کیدزن  دنباینرد . ناشیا  دسرن و  ناشیدـب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
ار يو  دـنار و  زاب  ربمغیپ  اب  مامّتلاب  ار  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  ّیلع  زاوآ ؟ نیا  تسیچ  تفگ : دـمآرد . باوخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 

نینمؤملاریما مان  نآ  هک  داهن  وت  رب  مان  نآ  ادخ  هک  دناوخ  یمان  هب  ار  وت  دوب . لیئربج  دوبن ، یبلک  هیحد  نآ  تفگ : ربمغیپ  نآ . زا  داد  ربخ 
. هداهن نارفاک  ياههنیس  رد  وت  سرت  و  هداهن ، نانمؤم  ياههنیس  رد  وت  ّتبحم  هک  تسا  ادخ  نآ  و  تسا ،

. نامثع رمع و  رکبوبا و  ریما  مکاح و  نینمؤملاریما و  تسا و  مدآ  دلو  دّیس  یلع  هک  تسا  حیرص  یّصن  نیا  و 
: لاق هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یبّنلا  یلإ  هیف  و 

؛ ۀمیقلا موی  یلإ  یتَّمأ  ِلَمَع  نم  لضفأ  قدنخلا  موی  دَودبَع  نب  ورمَعل  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ةزرابَُمل 
. نیلقّثلا ِةدابِع  نِم  ٌریخ  ٍّیلع  ُۀبرََضل  يزارلا - َيَور  و  [- 32 / 3 مکاح : كردتسم  ]

: هک دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هکینعی  تسا ، یبتجم  باتک  رد  مه  و 
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تیاور و  تمایق ؛ زور  ات  دننک  نم  تّما  هک  یلمع  زا  تسا  رتلضاف  قدـنخ ، زور  دودـبعنب  رمع  گنج  هب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نتفر  نوریب 

نید و هک  نآ  رهب  زا  ناـیرپ ، ناـیمدآ و  تداـبعزا  تسا  رتـهب  یلع  تبرـض  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  هک  تسا  ناـنچ  يزار 
. تبرض نآ  تکرب  هب  دش  زور  نآ  عولقم  و  دنَک ، رفک  كرش و  سارضا  و  تفرگ ، تّوق  دش و  رهاظ  زور  نآ  مالسا ،

: ینعی رَفَک ، دَـقَف  اـبأ  نَمَف  رَـشَبلا  ُریَخ  ٌّیلع  يزارلا : هدروأ  اـمک  هلآو  هـیلع  هللا  یّلـص  لوـسر  زا  درک  تـیاور  دوعـسم  هّللادـبع  نـینچمه  و 
هک ره  ینعی  دـشاب . رفاک  هک  قیقحت  هب  دـنز  زاب  رـس  نیا  زا  هک  ره  تسا . نامدرم  رتهب  یلع  هک  تسا  هدروآ  يزار  نیّدـلارخف  هکناـنچمه 

. دشاب ینثتسم  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  و  تسا ؛ رفاک  تسا  نینچ  هن  دیوگ :
: دناهدرک تیاور  هلمج  یناحلاص  مزراوخ و  بیطخ  یّکملا  دمحأ  نب  ّقفوم  یناهفصا و  هیودرم  نبا  و  تسوا ؛ سفن  وا  هک  [ 25  ] زین و 

: لاق هنأ  مالسلا - امهیلع  ّیبّنلا - ِنع  ٍّیلع  نع 
اَم َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَِهب  ًاّرِقُم  ِِهِلئاَضَف  ْنِم  ًۀَلیِـضَف  َرَکَذ  ْنَمَف  ةرثَک  یِـصُْحت  َِلئاَضَف ال  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  یِخأـِل  َلَـعَج  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ 
ْنِم ٍۀَلیِضَف  َیلِإ  َعَمَتْسا  ِنَم  َو  ٌمْسَر  َِۀباَتِْکلا  َْکِلِتل  َیَِقب  اَم  َُهل  ُرِفْغَتْسَت  ُۀَِکئاَلَْملا  ِلََزت  َْمل  ِهِلئاَضَف  ْنِم  ًۀَلیِـضَف  َبَتَک  ْنَم  َو  َرَّخَأت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت 
َلاَق َُّمث  ِرَظَّنلِاب ، اَهَبَـسَتْکا  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِِهِلئاَضَف  نم  ۀلیـضف  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  َو  ِعاَِمتْـسِالِاب  اَهَبَـسَتْکا  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِِهِلئاَـضَف 

ةَداَبِع ٍِّیلَع  َیلِإ  ُرَظَّنلا  هلآو : هیلع  هللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
[96 / 38 راحب : ]

یتسرد و هب  دومرف : يو  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  دندرک  تیاور  دـیناسا  هب  دـش  هدرب  ناشمان  هک  همه  ینعی :
زا یتلیضف  هک  سک  ره  يرایسب . ببـس  هب  درمـش ، ناوتن  ار  نآ  هک  تسا  هداد  دنچ  یتلیـضف  ار - یلع  ارم - ردارب  یلاعت  يادخ  هک  یتسار 

لیاضف زا  یتلیـضف  هک  ره  و  دزرمایب ، يو  ِنآ  زا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  یلاعت  ادـخ  دراد ، داقتعا  رارقا و  نادـب  دـنک و  دای  ّیلع  لئاضف 
يو يارب  زا  ناگتشرف  دُوب  یقاب  تباتک  نآ  زا  یناشن  هک  مادام  دسیونب 
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هدرک شوگ  اب  هک  یهانگ  ره  يو ، لئاضف  زا  دنک  یتلیـضف  هب  شوگ  هک  ره  و  یلاعت ، يادخ  زا  دنهاوخیم  شزرمآ  دـننکیم و  رافغتـسا 
دـشاب هدرک  رظن  هب  وا  هک  یهانگ  ره  یلاعت  يادـخ  يو ، لیاضف  زا  یتلیـضف  رد  دـنک  رظن  هک  ره  و  دزرماـیب ، ار  نآ  یلاـعت  يادـخ  دـشاب ،

: لئاقلل تسا . تدابع  ندرک  یلع  يور  رد  رظن  هک : تفگ  نآ  زا  دعب  دزرمایب .
لقف اًلئاق  ًاناسل  َتدجو  ناف  ۀعساذ  لوقلا  َناکم  ُتدجو  دقل 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  ُلضف  لوقی : یبأ  تعمـس  لوقی : نامیلـس  نب  رمعم  نع  يزاّرلا ، حور  رهاطوبا  خیـش  زا  درک  تیاور  یناـحلاص  دومحم 
. دحأ اهیف  هکراشی  مل  ۀبقنم  نیعبسب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  باحصأ  یلع 

هب هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هباحص  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  دراد  تلیضف  تفگیم : هک  مدینش  دوخ  ردپ  زا  تفگ : نامیلس  نب  رمعم  ینعی :
. تسین کیرش  ّیلع  اب  نآ  رد  سک  چیه  هک  تبقنم  داتفه 

نیثلث یلإ  اهنأ  لوقَتال  َوأ  تفگ : سابع  هّللادبع  دشاب . رازه  هس  کیدزن  یلع  بقانم  هک  مربیم  نامگ  نم  تفگ : ساّبع  هّللادـبع  هب  يدرم 
؟ دشاب رازه  یس  کیدزن  یلع  بقانم  هک  ییوگیمن  ینعی : برقأ ، فلأ 

میعن یبأ  مولعلا  عماج  بحاـص  نع  ناهفـصاب ، قیتعلا  عماـج  یف  هیلع  ۀـئارقب  يزارلا  حور  رهاـط  یبأ  هخیـش  نع  ۀـیاور  دـیوگ : یناـحلاص 
: لاقف ههاجت ، ّیلع  تافرعب و  ناک  مالسلا - هیلع  یبنلا - ّنأ  رباج : نع  یناهفصالاظفاحلا ،

اَنأ ٍةَرَجَـش  ْنِم  َْتنأ  َو  اَنأ  ُْتِقلُخ  ُِّیلَع : اَی  َلاَقَف ] ِهِّفَِکب  َذَـخأَف  ، ] یـسمخ ِیف  َکَّفَک - ِینْعَی  َکَسْمَخ - ْعَض  َلاَقَف  ُْهنِم ] اَنَدَـف   ] ُِّیلَع اَـی  یِّنِم  ُنْدا 
َۀَّنَْجلا ُهَّللا  ُهَلَخْدأ  اهنِم  ٍنْصُِغب  َقَّلَعَت  ْنَمَف  اَُهناَصْغأ  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  اَهُعْرَف  َْتنأ  َو  اَُهلْصأ 

[. تسا هدش  هدوزفا  راحب »  » زا هشورک  لخاد  دراوم  . 69 / 65 راحب : ]
رد یلع  دوب و  تافرع  ماقم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگ : وا  هک  يراصنا  هّللادبع  رباج  زا  تسا  تیاور  هروکذـم  دـیناسا  هب  ینعی :

ای هن . نم  تشگنا  جنپ  نایم  رد  دوخ  تشگنا  چنپ  و  يآ ، نم  کیدزن  هب  ّیلع ! ای  تفگ : يو . ربارب 
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نآ ياـههخاش  نیـسح  نسح و  و  یتـخرد ، نآ  رـس  وـت  متخرد و  نآ  ُنب  نم  و  یلاـعت ، يادـخ  دـیرفآ  تخرد  کـی  زا  ار  وـت  ارم و  ّیلع !

: دیوگ مظن  هب  ینعم  نیا  يریمح  دّیـسو  دروآ . رد  تشهب  هب  ار  يو  یلاعت  يادـخ  دـنزب  تخرد  نیا  زا  یـضعب  رد  تسد  هک  ره  دـنتخرد .
[41 یفطصملا : ةراشب  : ] رعش

رجشلا نم  هبش  اهل  نانِجلا  یف  امًۀتبان  دلُخلا  یف  ۀحود  اذّبح  ای 
رَشَبلا ُدّیس  ٌّیلع  حاقللا  مثۀمطاف  عرفلا  اهلصأ و  یفطصملا 

رجّشلاب َّنلملا  قِرَولا  ۀعیشلا  ورَمَث  اهل  ُهاطبِس  ِنایمشاهلا  و 
ربخلا نم  یلاعلا  یف  ۀیاوّرلا  لهأهب  ءآج  هّللا  ِلوسر  ُلاقم  اذه 

رمُّزلا  لضفأ  نِم  ةرمُز  َعَم  َزوفلاوادغ  ةاجنلا  وجرأ  مهّبحب  ّینإ 
: هّللا لوسر  لاقف  ۀملسمأ ، تیب  یف  وه  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  یبّنلا  نع  ساّبع  نبا  نع  دنک : تیاور  یناهفصا  میعنوبا 

َۀَمَلَـس َّمُأ  اَی  يِدَْعب  َِّیبَن  َال  ُهَّنأ  اَّلِإ  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َوُه  َو  یِمَد  ْنِم  ُهُمَد  َو  یِمَْحل  ْنِم  ُهُمَْحل  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَه  َۀَمَلَـس  َّمُأ  اَی 
اَْینُّدلا ِیف  یِخأ  َو  ُْهنِم  یَتوُأ  يِذَّلا  َِیبَاب  َو  یِْملِع  ُۀَْبیَع  َوُه  َو  َنیِّیِصَْولا  ُدِّیَس  َو  [ 26  ] َنِینِمْؤُْملا ُریِمأ  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَه  ینِدَهْشا ، َو  یِعَمْسا 

یَلْعْألا ِماَنَّسلا  ِیف  یِعَم  َوُه  َو  ِةَرِخْآلا  َو 
[. 347 / 32 راحب : ]

و نم ، تشوگ  زا  وا  تشوگ  تسا . بلاـطیبا  نب  ّیلع  نیا  هملـس ! ّما  اـی  دومرف : دوب . هملـس  ّما  هناـخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ینعی :
: دومرف نآ  زا  دعب  تسین . يربمغیپ  چیه  نم  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ّالا  یسوم ، زا  تسا  نوراه  تلزنم  هب  و  نم ، زا  وا  و  نم ، نوخ  زا  وا  نوخ 

نم ِرد  و  تسا ، نم  ملع  نادراـب  و  تسا ، نـالوسر  رتهم  و  تسا ، ناـنمؤم  ریما  تسا . یلع  نیا  هک  شاـب  هاوگ  نم  رب  ونـشب و  هملـس ! ّما  اـی 
. رتدنلب یماقم  رد  دوب  نم  اب  وا  و  ترخآ ، رد  تسا  نم  تسود  ایند و  رد  تسا  نم  ردارب  و  دنیآ ، رد  نیا  زا  نم  کیدزن  هب  هک  تسا 

یناملس و نوچ  نارّسفم ، قاّفتا  هب  نآرق  ّصن  هب  تسا  لوسر  سفن  يو  و 
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: لاق ثیح  مهلاثما ، یناهفصالا و  ثّدحملا  ناّطق  یناهفصا و  یناحلاص  يزاریش و  یبلعث و  يرشخمز و 

مُکَسُْفنأَو اَنَسُْفنأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبأَو  اَنَءاَْنبأ  ُعْدَن  اَْولاَعَتُْلق 
[. 61 نارمع : لآ  ]

ّیلع دوب و  لوسر  هلهابم  رد  ینعی : نیـسحلا ، نسحلاو و  ۀمطاف  ّیلع و  هللا و  لوسر  ۀلهابملا  یف  ناک  هدمآ : هیودرم  نب  رکبوبا  باتک  رد  و 
. نیسحو نسح  همطاف و  و 

نارجن دفو  زا  هک : دناهدرک  داریا  یبتجم  باتک  رد  یناحلاص  برآملایهتنم و  باتک  رد  یلعالادبع  نب  هّللادیبع  یناهفصا  ثّدحم  خیـش  و 
: تفگ لوسر  دّمحم ! ای  میدروآ . مالـسا  ام  هک ، دـنداد  باوج  درک . توعد  مالـسا  هب  ار  ناشیا  دـندمآ . لوسر  تمدـخ  هب  دّیـس  بقاع و 

ُبرُش بیلصلا و  ُّبح  تفگ : دّمحم ! ای  وگب . دنتفگ : ناشیا  دش . امش  مالسا  عنام  زیچ  هچ  هک  ار  امش  مهد  ربخ  دیهاوخ  رگا  دیتفگ . غورد 
. دیرآ مالسا  امش  هک  دراذگیمن  كوخ  تشوگ  ندروخ  و  یم ، ندیماشآو  اپیلچ ، یتسود  ینعی : ریزنخلا ، محل  ُلکأ  رمَخلا و 

. دننک اعد  دنور و  ارحـص  هب  دادماب  رد  ادرف  هک  دندرک  لوقو  دـندرک  تباجا  ناشیا  درک . توعد  هنعالم  ینعی  هلهابم ، اب  ار  ناشیا  لوسر ،
. دوش لزان  يو  رب  یباذع  دُوب  لطاب  رب  هک  نآ  و  دنامب ، یقاب  دشاب  قح  رب  هک  ره 

هب هک  داتسرف  ناشیا  شیپ  و  دمآ ، نوریب  ارحص  هب  و  نیـسح : نسح و  همطاف و  تفرگ و  یلع  تسد  مّیود  زور  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر 
. دنتفرگ دوخ  رب  هیزج  جارخ و  دندرک و  ابا  عانتما و  ناشیا  دیوش . رضاح  اعد 

اعد ناشیا  رگا  هک  داتسرفب ، ّقح  هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  ینعی : ًاران ، يداولا  امهیلع  رطمأل  العف  ول  ّقحلاب  ینثََعب  يّذلاو  تفگ : لوسر 
. ناشیا رب  يدینارابب  شتآ  يداو  نیا  يدندرک ،

لـضفا لوسر  سفن  و  تسا ، نم  سفن  یلع  ای  وت ، سْفن  ینعی : یـسفن ، ّیلع  ای  کسفن  لاق : امک  دناوخ ، شیوخ  سفن  هب  ار  وا  یلاعت  قح 
: تفگ یلع  ّقح  رد  باّطخ  رمع  و  دشاب ؛ قلخلا  لضفأ  يو  زا  دعب  یلع  هک  دیاب  سپ  تسا ، سوفن 
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. دنیازن یلع  نوچ  يرگید  ناردام ، ینعی : [ 426 / 8 هداعسلا : جهن  ، ] بلاط یبا  نب  ّیلع  لثم  َنِدلَی  نأ  ءآسنلا  تزجع 

بلطملادبع دالوا  یقاب  دندوب و  ردپ  ردام و  کی  زا  بلاطوبا  هّللادـبع و  هک  اریز  ردـپ ، ردام و  بناج  زا  دوب  لوسر  ّمع  نبا  دوب  هبارق  رگا 
نسح و نوچ  دوب  هناگهدزای  هّمئا  ردـپو  ءاسّنلا ، ةدّیـس  همطاـف  نوچ  يرتخد  هب  یببـس  دوب  لوسر  دـنواشیوخ  و  دـندوب . قّرفتم  نارداـم  زا 

یقن ّیلع  یقتدّمحم و  اضّرلا و  یسوم  نب  ّیلع  مظاکلا و  یسوم  قداص و  رفعج  رقاب و  دّمحم  نیدباعلا و  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و 
تاداس ابقن و  و  مالّـسلا - ةولّـصلا و  مهیلع  نامّزلا - بحاص  نسحلا  نبدّـمحم  رظتنملا  يدـهملا  مئاـقلا  ۀـجحلا  ّیکز و  ّيرکـسع  نسح  و 

. دش رهاظ  ودب  َرثْوَْکلا  َكاَْنیَطْعأ  اَّنِإ  قدص  و  وا . دالوا  زا  برغو  قرش 
: یبأ لاق  لاق ، یلیل  یبا  نب  نمحّرلادبع  یلإ  درک ، تیاور  داشام  دمحأ  نب  دّمحم  رکبوبا  زا  یناحلاص  و 

ِقوَف نَع  راّـفکلا  َمانـصأ  یقلأ  یّتح  هفتک  یلع  یبّنلا  ُهَلَمَح  ۀباحّـصلا  َنم  ٌدـحأ  اـهیلإ  لِـصَیمل  ٍِرثآـمب  هللا  ُهّصخ  دـق  بلاـط  یبأ  نب  َّیلع  ّنإ 
. ۀبعکلا

هک دنچ  یتبقنم  هب  هدینادرگصاخ  ار  يو  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  یتسرد  هب  تفگ : مردپ  هک : تفگ  یلیل  یبا  نب  [ 27  ] نمحّرلادبع ینعی :
. تخادنا ریز  هب  هبعک  ماب  زا  ار  ناتب  ات  تفرگ  دوخ  شود  رب  ار  وا  ربمغیپ  دندیسرن . نادب  هباحص  زا  یکی  چیه 

[ ۀیوبنلا ةریسلا   ] ملاع قافآ  رد  ناشیا و  دننام  یناهفصالا و  برآملا  یهتنم  بحاص  نتشیوخ و  ریسفت  رد  يزاریش  رکبوبا  تفگ  نینچمه  و 
: تفگ يو  هک  دش  روهشم  قاحسا  نب  دّمحم  فینصت 

و هابص ، ماّیأ  هللا  لوسر  رجِح  یف  ناک  نینس و  ةرـشع  نبا  وه  بلاط و  یبأ  نب  ُّیلع  هب  قّدص  هللا و  ِلوسر  َفلَخ  یّلَـص  َنَمآ و  نم  لّوأ  ّنإ 
، مشاه ینب  رـسیأ  نم  ناکو  سابعلل  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  یبّنلا  لاقف  ةریثک ، لایع  اذ  بلاطوبأ  ناک  ةدیدش و  ۀّمزأ  مهتباصأ  ًاشیرق  ّنأ  هببس 

نم هنع  فّفُخن  یتح  ِقلطناف  ۀّمزألا  هذه  نم  يرت  ام  سانلا  باصأ  دق  لایعلا و  ُریثک  بلاط  ابأ  كاخأ  ّنا  سابع ! ای 

: ثلاثلا www.Ghaemiyeh.comربخلا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:58
. هقّدص هب و  نمآ  ٌّیلع و  هعبتأف  ًایبن ، هللا  ُهَثََعب  یّتح  هللا  لوسر  عم  لَزَی  ملف  ًایلع ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ذخأف  هلایع ،

نب ّیلع  تشاد  رواب  ار  يو  و  درازگ ، زامن  يو  سپ  رد  و  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هب  دروآ  نامیا  هک  یـسک  لّوا  هک  یتسرد  هب  ینعی :
بیترت هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  دوبیم و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  شیپ  یکدوک  راگزور  رد  و  دوب ، هلاس  هد  يو  و  دوب ، بلاـط  یبا 

هللا یّلـص  ربمغیپ  تشاد . رایـسب  لایع  بلاطوبا  دوب و  هدیـسر  تیاـغ  هب  یطحق  یگنت و  ار  شیرق  هک  دوب  نآ  ببـس  و  درکیم ، يو  روما ] ]
یگنت و نیا  و  دراد ، رایـسب  لاـیع  بلاـطوبا  تردارب  ساـّبع ! يا  هک : دوب - مشاـه  ینب  نارگناوـت  زا  ساـّبع  و  تفگ - ار  ساـّبع  هلآو  هیلع 

هیلع هللا  یّلـص  ربمغیپ  نآ  زا  دـعب  لایع . تهج  زا  مینادرگ  رابکبـس  ار  يو  میورب و  ات  اـیب  ینیبیم . هک  تسا  هدیـسر  مدرم  هب  نینچ  یتخس 
هب داتـسرفب  يربـمغیپ  هب  ار  يو  ادـخ  هک  نآ  اـت  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  اـب  هشیمه  دروآ و  دوخ  هناـخ  هب  تفرگرب و  ار  ّیلع  هلآو 

. تسناد وگتسار  ار  يو  دروآ و  نامیا  ودب  درک و  يو  يوریپ  یلع  قلخ .
یکدوک ماّیا  رد  لوسر  و  تثعب ؛ زور  هب  ات  ّتیلوفط  ماّیا  زا  تسا  هدوب  لوسر  تمدخ  رد  ّیلع  يامن  و ]  ] وشن هک  دش  مولعم  ثیدح  نیدـب 

رد يو  رهب  زا  ار  هجیدخ  بلاطوبا ، و  دندرک ، تیبرت  ار  وا  یلع ، ردپ  ردام و  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  بلاطوبا و  دوب . بلاطوبا  هناخ  رد 
هّـصاخ دالوا ، ناج و  تسد و  لام و  هب  درک  ترـصن  درک و  تیبرت  مه  یحو  يادا  زا  دعب  و  دناوخ ، يو  بطخ  دادـب و  رهم  دروآ و  دـقع 

ناردارب دالوا و  اب  بلاطوبا  يدـمآرد ، بش  نوچ  بلاطوبا  بعـش  رد  و  دوب ، سوبحم  باحـصا  اب  لوسر  هک  لاس  راـهچ  بعـش ، ماـّیا  رد 
مالس یلاعت  قح  تفگ : دمآ و  لیئربج  دش  یّفوتم  بلاطوبا  نوچ  زور . هب  ات  يدندیدرگ  بعش  یلاوح  رب  هدیشک  اهریشمش  يدنتساخرب و 

ناخ رد  ّصاـخ  [ 6 یحُـض :  ] يوآَف ًامِیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ  هنیدـم . هب  يامرف  ترجه  دـنامن ، يرـصان  اـجنیا  ار  وت  هک : دـیوگیم  دـناسریم و 
ردام و  دوب ؛ ار  ّیلع  ردپ  ردام و  ّصاخ ، ِفرـش  نیا  و  دوب ، [ 72 لافنا :  ] اوُرَصَن َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  هیآ  بحاص  هک  یـسک  لّوا  دوب ، بلاطوبا 

زا هدایپ  وا 
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. هنیدم هب  درک  ترجه  هّکم 

. تفر هبعک  هناخ  فاوط  هب  دـسا  تنب  همطاف  هک  دوب  نآ  نیا ، ببـس  و  دوب ، هبعک  رد  دـنتفگ  املع  رگید  یناحلاص و  هکنانچ  وا  تدـالو  و 
تیاور ساّبع  هک  نانچ  ّلجو - ّزع  يادخ - نامرف  هب  درک  هبعک  دـصق  تشادـن . هناخ  هب  عوجر  تقاط  تفرگب . ندـییاز ] درد   ] قلط ار  يو 

ار و يادخ  هدننک  هدجـس  ینعی : ًارّهطُم ، ًارهاط  یلاعت  هّلل  ًادِجاس  دش  ادج  يو  زا  ّیلع  دـش و  اجنآ  رد  همطاف  دـش . هدوشگ  هناخ  ِرد  دـنک :
يو اب  يرـشب  چـیه  لیاضف  نیا  رد  و  درک ؛ هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  وا  دولوم  لـسغ  دـنامب و  اـجنآ  زور  هس  همطاـف  و  هزیکاـپ ؛ كاـپ و 

. درادن تکراشم 
. دوب رکشل  ریما  عاجش و  درک و  وا  تاوزغ  برح و  راهچ  داتشه و  كرش ، ناعاجش  لتق  و  عالق ، حتف  و  مالسا ، راهظا  و  دوب ، داهج  رگا  و 

ءاطغلا تفِـشُک  ول  و  تفگوا . ۀـبعکلا  ِّبر  ُتُزف و  دوب . هفوک  دجـسم  رد  مه  وا  توم  تداهـش و  جرد  دوب ، هبعک  رد  وا  تدالو  هک  ناـنچ 
روهمج هک  نانچ  دوب ، ار  وا  باتک  راهچ  ملع  و  تفگ . وا  شرعلا  َنود  اّمع  ینولَـس  راصنا  رجاهم و  روضح  هب  و  تفگ . وا  ًانیقی  ُتددزااـم 

: تفگ وا  هک  دناهدرک  تیاور  مالسا  ياملع 
ْمِهِرُوبَِزب ِرُوبَّزلا  ِلْهأ  َْنَیب  َو  ْمِِهلیِْجنِِإب  ِلیِْجنِْإلا  ِلْهأ  َْنَیب  َو  ْمِِهتاَرْوَِتب  ِةاَرْوَّتلا  ِلْهأ  [ 28  ] َْنَیب ُتْمَکََحل  اَْهیَلَع  ُتْسَلَجَف  ُةَداَسِْولا  َِیل  ْتَِیُنث  َْول  َلاَق 

َتلََزن و ْنَمِیف  ملعأ  انأ  َو  ألِإ  ٍضرأ  ٍءامَـس و ال  َو  ٍلَبَج  َو ال  ٍلْهَـس  َو ال  ٍّرَحب  ٍّرب و ال  یف  َْتلََزن  ۀیآ  نم  اَم  ِهَّللا  َو  ْمِِهناقرفب  ِناق  رُْفلا  ِلْهأ  َْنَیب  َو 
. َتلزن ٍءیَش  ِّيأ  یف 

[. 391 / 35 راحب : ]
لها نایم  و  ناشیا ، تاروت  هب  تارّوتلا  لها  نایم  منکب  مکح  منیـشن ، اجنآ  رب  نم  دـنهنب و  تفالخ  تماما و  شلاب  رگا  ادـخ  ّقح  هب  ینعی :

رد هن  دـماین  دورف  یتیآ  چـیه  هک  ادـخ  ّقح  هب  ناشیا . نآرق  هب  نآرق  لها  نایم  و  ناشیا ، روبز  هب  روبز  لها  نایم  و  ناشیا ، لیجنا  هب  لیجنا 
هچ رد  دـمآ و  دورف  هک  ّقح  رد  هیآ  نآ  هک  مناد  نم  هک  اـّلا  نیمز  هن  نامـسآ و  رد  هن  هوک و  رد  هن  نوماـه و  رد  هن  رت و  رد  هن  کـشخ و 

. دمآ دورف  زیچ 
: تفگ نینچمه  و 

ّینإف ءآمسلا  قئارط  نع  ینولس  ینودِقفَت ، نأ  لبق  ینولَس 
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نامـسآ ياههار  زا  دیـسرپب  نم  زا  دیباین . ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپزاب  اههلأسم  دـینکب و  لاؤس  نم  زا  ینعی : ضرألا ، قئارط  نم  اهب  ُمَلعأ 

. تسا وا  مّدقم  و  تسا ، وا  اب  دانسا  و  تسا ، وا  مولع  هلمج  دنس  و  نیمز . ياههار  زا  مرتاناد  نادب  نم  هک 
. بلاط یبا  نب  ّیلع  یتمأ  یضقأ  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یبّنلا  نع  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  ۀیاور  یبتجم ، رد  دیوگ  یناحلاص 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هللالوسر  لاق  الاق ، دوعسم  نبا  نع  هنع و  و 
ًادِحاَو ًاءْزُج  ُساَّنلا  َو  ٍءاَزْجأ  َۀَعِْست  ٌِّیلَع  َیِطْعُأَف  ٍءاَزْجأ  َةَرْشَع  ُۀَمْکِْحلا  ِتَمُِسق 

[149 / 40 راحب : ]
یبأ زا  تسا  تیاور  و  تسا . بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیرتهدننکمکح  تعیرش و  هب  نم  تّما  نیرتاناد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  ینعی :
یلع ءزج  ُهن  ءزج . هد  رب  ار  ملع  دننک  تمـسق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک : دنتفگ  ناشیا  هک  دوعـسم  هّللادبع  زا  يردخ و  دیعس 

. ار نامدرم  نارگید  ءزج  کی  و  دنداد ، ار 
ناـیم ندرک  مکح  هب  ناـمدرم  نیرتاـناد  ینعی : بلاـط ، یبأ  نب  ُّیلع  ءاـضقلاب  ساـّنلا  ُمَلعأ  تفگ : رکبوبا  و  ّیلع ؛ مکاـضقأ  تفگ : لوسر 
رگید یتواـضق ] دوـصقم :  ] یتـموکح رد  و  اـناضقأ ؛ ٌّیلع  نتـشیوخ : بطُخ  زا  یـضعب  رد  تفگ  رمع  و  تسا ؛ بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـشیا 

وا مه  و  دـنک . يو  ّلح  هک  دـشابن  ّیلع  هک  لکـشم  لأسم  زا  ادـخ  هب  مرب ]  ] مهدیم هانپ  ینعی : اهل ، ّیلع  ـال  ٍۀَلَـضعُم  نم  هللااـب  ُذوعأ  تفگ :
. رَمُع َکَلََهل  ٌّیلع  الول  هک : درک  رارکت  ایاضق  داتفه  رد  و  نسحلاوبا ؟ ٌۀَلَضعُم و  تفگ :

هک نانچ  یگلاس ، ود  هاجنپ  هب  ات  رکبوبا  نآ  زا  هکنانچ  هیف - ٍفالخ  یلع  لاس - شـش  لهچ و  ای  دوب  یگلاس  لهچ  هب  وا  ناـمیا  هک  يدرم 
يو رمع  هک  اریز  نیا ، رب  رتهدایز  نامثع  نآ  زا  نینچمه  و  هس ، تصـش و  دنیوگ : و  دوب ، لاس  جنپ  داتفه و  رمع  رمع  هک  اریز  رمع ، نآ  زا 

يدرم زا  لضفا  ای  دنـشاب  يواسم  هنوگچ  دشاب  نینچ  ناشیا  تفـص  هک  یعمج  لصاح ، دوب ؛ لاس  جـنپ  داتـشه و  دـنیوگ : و  دوب ، لاس  دون 
تسا ءایشا  نیا  نیا ، لضف  بجوم  و  ًادبأ ، ٍنیع  َۀَفرط  هللااب  كرُشی  مل  هک :
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، دوب کیرـش  ناشیا  اب  یلع  زین  باب  نیارد  و  دندوب ، لوسر  بحاص  هک  ّالا  دوبن  ناشیا  رد  یکی  چیه  نیا  زا  و  ّیلع ، نأش  رد  دش  هتفگ  هک 

. يواسم ناشیا  اب  هباحص  یندا  و 
: لاق رابحالا  بعک  نع  هیف  و 

اوُرَظَنَف لاق : توباتلا . اذـه  یلإ  اورُظنا  دالوألا ! اهُّیأ  لاق : ُهَحَتَفَف و  ٍتوباتب  اعَدو  ۀّتـس  ٍذـئموی  مه  هدـالوأ و  عَمَج  ةاـفولا  میهاربإ  كردأ  اّـمل 
ٌمئاق وه  اذإف  ءآرمح ، ۀـتوقای  نم  ٍدّـمحم  تیب  مهرخآ  یف  مهتیلِح و  مهنم و  ٍدـحاو  ِّلک  َةروص  مهِّلک و  ءایبنألا  ددـعب  ًاتُوُیب  اواَرَف  کـلذیف ،
نبا هوخأ و  ّیبن و  ّیـصو  اذه  هنیبَج  یلع  ٌبوتکم  هقتاع  یلع  ُهُفیـس  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  هیدـی  نیب  نم  هباحـصأ و  لثامأ  َهلوح  یّلـُصی و 
موی مهباود  رفاوح  نم  رونلا  عطـسی  هلوسر  ُراـصنأ  هللا و  ُراـصنأ  مه  ءآرـضخلا و  ُۀَـبَکاوکلا  ءاـبقّنلا و  هتموُمُع  هلوح  هرـصنب و  دَّیؤـملا  هّمع 

[29  ] رّونلا ههجو  قلعی  ۀماقلا ، ُنَسَح  هجولا ، ُنَسَح  ءآضیب  ةروص  هیف  اذإف  رخآ  ًاباب  حتف  ّمث  يور : و  ایندلا ، راد  یف  سمـشلا  ِرون  َلثم  ۀمایقلا 
. مکیبأ َۀّلم  یّبحم  نامزلا و  رخآ  لوسر  دّمحم  وه  اذه ؟ نُوفِرعَت  له  لاقف :

ار دوخ  نادـنزرف  دیـسر ، کیدزن  تاـفو  ار  میهاربا  هک  ناـمز  نآ  رد  تفگ : وا  هک  راـبحأ  بعک  زا  تیاور  تسا  یبتجم  باـتک  رد  ینعی :
رد ناشیا  توبات . نیا  رد  دیرگنب  نادنزرف ! يا  تفگ : دوشگب و  ار  نآ  دیبلطب و  یتوبات  میهاربا  و  دندوب - سک  شش  ناشیا  و  درک - عمج 

دّمحم هناخ  ناشیا  رخآ  رد  و  ناشیا ، ناشن  ناربمغیپ و  تروص  و  ناربمغیپ ، همه  ددـع  هب  دـندید  اههناخ  يو  رد  دـندرک . رظن  توباـت  نآ 
درازگ و یم  زامن  دوب و  هداتـسیا  هک  دندید  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم  تروص  و  خرـس ، توقای  هناد  کی  زا  دندید  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص 
رب هتفرگ  دوخ  شود  رب  يو  ریـشمش  و  دندید ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  تروص  يو  شیپ  رد  و  دندوب ، يو  باحـصا  ناگدیزگ  يو  درگادرگ 
وا ناّمَع  وا  درگادرگ  و  وا ، ندرک  ترصن  هب  دیؤم  يو ، ّمعرسپ  يو و  ردارب  تسا و  نامز  رخآ  ربمغیپ  ّیـصو  نیا  هک : هتـشون  يو  یناشیپ 

لوسر ادـخ و  ترـصن  هک  یناسک  ینعی  وا ، لوسر  نارای  دـنیادخ و  نارای  ناشیا  و  ناـشوپزبس ، یهورگ  و  ناگدـیزگ ، نارتهم و  دـندوب ،
زور نوچ  دنهد .
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. دشخردیم ایند  راد  رد  هک  باتفآ  رون  هک  دشخردیم  نانچ  ناشیا  نابسا  ّمُس  رون  دشاب  تمایق 

ِيور وـکین  ِنشور  ِدیفـس  یتروـص  وا  رد  هاـگان  دوـشگب . توباـت  ياـهرد  زا  يرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  تـسا  ناـنچ  رگید  یتـیاور  و 
نیا ار ؟ صخـشنیا  دیـسانشیم  دـینادیم و  چـیه  نادـنزرف ! يا  تفگ : میهاربا  دیـشخردیمو . درکیم  هبلغ  يو  يور  رون  هک  تماقوکین 

. ثیدح رخآ  ات  امشناردپ  ّتلم  هدننک  هدنز  نامز و  رخآ  ربمغیپ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  تسا  دّمحم 

: عبارلا ربخلا 

هراشا

زا دعب  ادخ  قلخ  نیرتهب  ینعی : ّیلع ، ّمث  نامثع  ّمث  رمع  ّمث  رکبوبأ  يدعب  هللا  قلَخ  ُریخ  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک  دننک  تیاور 
. یلع سپ  نامثع ، سپ  رمع ، سپ  تسا ، رکبوبا  نم 

: هیلع لاکشالا 

دنچ هب  دمآ  صقان  اجنیا  دیآ و  حجار  رکبوبا  رب  هّرک  هس  هب  لیـضفت  نازیم  هب  دنجنـسیم  ار  رمع  نوچ  هک  دننک  تیاور  فلاخم  هک  نادب 
ضراعت و نوچ  سپ  رکبوبا . زا  دشاب  رتلزان  بتارم  دـنچ  هب  هک  دـیاب  سپ  تسا ، عطق  یخارت و  فرح  برع  مالک  رد  ُّمث  هک  اریز  هبترم ،

یبأ نم  رَـشَبلا و  ُریخ  ٌّیلع  هک : هلبق  لها  نایم  تسا و  هیلع  ٌعمجم  هچنآ  سپ  دش . عفترم  ود  ره  زا  قوثو  دـش ، رهاظ  نیثیدـح  نایم  ضقانت 
، تسا ثیدح  نیا  بِّذکُم  مکیف ، ٌّیلع  مکریخب و  ُتسل  ینولیقأ و  ینولیقأ  ثیدح : زین  و  ارتفاو . بذِک  یقاب  دـشاب و  هیلع  لّوعم  رَفَک  دـقف 

لامک لضف و  اب  یلع  و  متـسین ، رتلضاف  رتهب و  امـش  زا  یکی  نم  هک : داد  فارتعا  راصنا  رجاهم و  روضح  هب  رکبوبا - ینعی  يو - هک  اریز 
رگا هک  اریز  لاح ، چیه  هب  ندرک  ناوتن  در  يو  یهاوگ  فلاخملا  دنع  و  دیراد ؛ مّدـقم  ار  وا  تسا ؛ امـش  نایم  رد  تماما  راک  قاقحتـسا  و 

[. دشاب ( ] اهرادرک اهراتفگ و  هدرک  در   ) لاعفألا لاوقألا و  ةدودرم  رَوُص  ریاس  رد  دننک ، يو  تداهش  ّدر  هیضق  نیا  رد 
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. دشاب لیبق  نآ  زا  زین  نیا  هک  نکُمی  ّتیبوبر ، ترضح  رد  ّتیدوبع  ریصقت  هب  فارتعا  و  يدوب ، عضاوت  هّمئا  ءایبنا و  هلمج  تداع  لاؤس :

تـسا مّیود  مسق  زا  رکبوبا  مالک  و  هدنب ، هدنب و  نایم  هن  يدوب ، یلوم  هدنب و  نایم  ّتیدوبع  ریـصقت  هب  فارتعا  عضاوت و  نآ  هنع : باوجلا 
فِشُک ول  هک  ّیلع  زا  دوب  لضفا  هنوگچ  نامگدب ، نتشیوخ  قافن  رد  دشاب و  هدوب  كاش  شیوخ  مالسا  رد  هک  یصخش  و  لّوا ، مسق  زا  هن 

ای هک : يدوب  نیقفانملا  فاّرع  يو  و  دیـسرپ ، ینامی  هفیذح  زا  رمع  يزور  دنیوگ : نافلاخم  هکنانچ  دوب ، وا  تفـص  ًانیقی  ُتددزا  ام  ءاطغلا 
؟ ادخ لوسر  نم  ّقحرد  تفگ  هچ  هفیذـح ! يا  ینعی : هللا ، لوسر  ّرـس  یـشفأ  يذـّلاب  كأ  مل  ۀـفیذح : َلاق  هللا ؟ لوسر  َّیف  لاق  ام  ۀـفیذح !

؟ هن ای  تسا  قفانم  يو  هک : دیسرپ  هفیذح  زا  ترک  هس  هک : دنیوگ  و  منک ؛ شاف  ادخ  لوسر  ّرِس  هک  مسک  نآ  هن  نم  تفگ : هفیذح 

: سماخلا ربخلا 

یلع يور - و  ۀلالـضلا - یلع  عمتجتال  یتّمأ  يور - و  ۀلالّـضلا -، یَلَع  یتَّمأ  عمتَجتال  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  دننک  تیاور 
. دنوشن عمج  لطاب  رب  هک : یتیاور  هب  و  تلالض ، رب  دنوشن  عمج  نم  تّما  ینعی : [ 30  ] لطابلا

: هیلع لاکشالا 
دوخ ای  (، 197 هرقب :  ) ِجَْحلا ِیف  َلادِـج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  هلوق : وحن  یهن ، ینعم  رد  دـشاب  ربخ  ظفل  نیا  هک  تسا  نکمم  هک  نادـب 
هدش یهنم  بکترم  ناشیا  دشاب و  یهن  دشاب  نینچ  نوچ  و  دشاب ، هدرک  وهس  بارعا  داریا  ای  عامتسا  رد  يوار  دشاب و  هتفگ  موزجم  لوسر 

. دشاب
ّقحتـسم يو  هک  دارملاو  ظفّللا  ُقفّتم  دـندش  عمج  راصنا  رجاهم و  رازه  دـنچ  هک  اریز  ناّفع ، نامثع  لـتق  هب  ارتفا  تسا و  لـطاب  ربخ  نیا  و 

زور دوب ، عامجا  تعیب  يارب  لّوا  زور  رگا  دشن . نآ  عنام  سک  چیه  دنتشکب و  ار  يو  و  تسا ، لتق 
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. دوب لطاب  رب  ناشیا  عامجا  هک  دش  مولعم  سپ  دوب . عامجا  مه  لتق  يارب  مّیود 

ِنآرْقلا ِیف  َۀـَنوُْعلَْملا  ُةَرَجَّشلاو  دـنیوگ : نافلاخم  هلمج  هک  نآ  اب  هّیما  ینب  كولم  ریاس  دـیزی و  هیواـعم و  تفـالخ  هب  دـندرک  عاـمجا  زین  و 
مهیلع دّمحم  نادناخ  تنعل  اّربت و  راهظا  نیعالم  نآ  کلذ  عم  و  ناشیا ، تفالخ  هب  دندرک  عامجا  اذه  عم  و  هّیماینب - ینعی  دندوب - ناشیا 

ِلام ُۀـمرُح  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  و  ناشیا ، لاـم  نوخ و  هب  دـندادیم  يوتف  دنتـشکیم و  ار  هرهاـط  هّیّرذ  و  دـندرک ، مالـسلا 
هک تسا  نیا  دوب  نوخ  رگا  تسا . مارحمه  ندرب  يو  لام  نتخیر ، تسا  مارح  ناملـسم  درم  نوخ  هک  ناـنچ  ینعی : ِهِمَد ، ِۀَـمرُحک  ملـسُملا 

. دوب ادخ  باتک  دوب  ترتع  نیرق  رگا  و  دنتفرگ ، زاب  ناشیا  سمخ  هک  تسا  مولعم  هک  تسا  نیا  دوب  لام  رگا  و  دش ، مولعم 
هک دوب  نآ  نیا  ببـس  و  فدـه ، ماقم  رد  دـندرک  نارابریت  ار  نآرق  اـت  دومرفب  وا ، تفـالخ  هب  دـندرک  عاـمجا  هفیاـط  نیا  هک  هفیلخ  دـیلو 

نیا مه  ًاثلاث  ًایناث و  (. 15 میهاربا :  ) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ُّلُک  َباَخَو  اوُحَتْفَتْـساَو  دمآرب : هیآ  نیا  نآرق ، زا  تفرگرب  لاف  یببـس  يارب  نیعل  نآ  يزور 
مظن نیا  و  دش ، هراپ  هراپ  ات  دندزیم  اهریت  دنتخاس و  فدـه  هب  ار  نآرق  نآ  ات  هقراطب  داّوق و  هب  درک  تراشا  دـش و  مشخ  رد  دـمآرب . لاف 

[108 / 1 يربکلا : ناویحلا  ةایح  : ] درکیم عمج 
ٌدِینَع ٌراَّبَج  َكاَذ  اَنأ  اَهَف  ٍدِینَع  ٍراَّبَِجب  یندعوتأ 

ُدِیلَْولا ِینَقَّزَم  ِّبَر  اَی  ْلُقَف  ٍرْشَح  َمْوَی  َکَّبَر  َْتئِج  اَم  اَذِإ 
هراپ هراپ  ارم  دیلو  هک : وگب  یـسرب  دوخ  يادخ  کیدزن  هب  تمایق  زور  نوچ  منم . دـینع  راّبج  نیا  دـینع ؟ راّبج  هب  یناسرتیم  ارم  وت  ینعی :

. درک
: ینعی [ 17 / 3 دمحا : دنـسم  [ ؛ یترتع هللا و  باتک  نیلَقّثلا  ُمُکیف  ٌكرات  ّینإ  تفگ : دـشیم  نوریب  ایند  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  و 
ناشیا و سمخ  عفد  عفر و  يارب  لّوا  زور  هب  دـندرک  عامجا  مصخمعز  هب  دوخ . ترتع  ادـخ و  باـتک  مراذـگیم : امـش  هب  گرزب  زیچود 

مّیس زور  و  لوسر ؛ تیب  لها  ِرسأ  ناشیا و  لام  بهن  ترتع و  لتق  يارب  دندرکب  عامجا  مّیود  زور  ناشیا . تماما  بصغ  عنم و 
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: ینعی تئـش ، ام  عنـصاف  ییحتـست  مل  اذإ  دـنامدرم . خوش  هچ  تسا و  يراک  بجع  نآرق . ندرک ] هراپ  هراپ   ] قیزمت يارب  دـندرکب  عاـمجا 

اذه عم  و  دشیم ؛ بارخ  نید  ناکرا  زا  ینکر  ناشیا ، عامجا  ببس  هب  زور  ره  نکب . یهاوخیم  هچ  ره  قلخ ، ادخ و  زا  يرادن  مرش  نوچ 
. ندرک نآ  قیدصت  ندوب و  دنهاوخ  دننآ و  رب  زونه 

: سداسلا ربخلا 

نم باحصا  رد  دیراد  هاگن  نم  ّقح  ینعی : یتّمأ ، ُرایخ  مّهنإف  یباحصأ  یف  ینوظفحأ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  هک  دننک  تیاور 
. دننم تّما  ناگدیزگ  ناشیا  هک 

: هیلع ُدراولا  لاکشالا 
رد یعاضق  ینعی : یتریـشع ، رایخ  مّهنإف  یترتع ، یف  ینوظفحا  لاق : ّهنأ  لوسّرلا  نع  ًۀیاور  یعاضق ، ثیدـح  هب  تسا  ضراعم  ثیدـح  نیا 

هاگن نم  ّقح  هک : تفگ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  تسا ] هدـمآ  یباحـصأ » « » یتریـشع  » ياج هب  يومرا . پاچ  ص 321   ] رابخالا باهش 
تـسا وا  دارفنا  هب  مصخ  ثیدح  و  نیفرط ، زا  دش  هیلع  ٌعمجم  ثیدح  نیا  تّحـص  و  دننم ؛ لیبق  ناگدیزگناشیا  هک  نم  ترتع  رد  دـیراد 

، یحو بتاک  تسا و  لوسر  بحاص  مصخ  بهذم  هب  يو  هک  نآ  ببـس  هب  دوب ، مزال  هیواعم  ظفح  دشاب ، قلطم  ثیدح  نیا  رگا  و  نادب ؛
لَزنُم یحو  رد  هک  تسا  تقیقح  دوب . ناشیا  زا  رسای  راّمع  دینادرگ و  دیهـش  ار  نایردب  نت  جنپ  تسیب و  نیّفـص ، ياهزور  زا  يزور  نکل 

، نازوسب شکب و  هانگیب  ار  نز  درم و  زا  رثکا  هکلب  نت  دـصناپ  اب  ار  يدـع  نب  رجُح  و  شکب ، ار  يردـب  جـنپ  تسیب و  يزور  هب  هک  دوبن 
نآ رد  و  دـندرکیم . تهارک  راهظا  باب  نآ  رد  دـندادیمن و  اـضر  نادـب  دـندرکیمن و  لوسر  ترتع  تنعل  [ 31  ] ناشیا هک  ببـس  نادب 
هیلع نیسح  لتق  هب  نک  نیعل  دیزی  هب  ّتیصو  و  شکب ، هدب و  رهز  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  دوبن  زین  نیا  تشونیم  يو  هک  یحو 

. لوسر تمـصع  تیب  لـها  دـالوا  رـسا  ناـشیا و  لاـم  بهن  لوسر و  باحـصا  لوسر و  ترتـع  زا  هّیکز  سفن  نت  هس  داـتفه و  اـب  مالـسلا 
يو سپ  زین . مصخ  معز  هب  دوبن ؛ لَزنُم  یحو  رد  وا  هلَعَف  نیا  هک  کشیب 
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زا هک  تسا  مالکال  ام  و  قلطم ، ماع  هن  نّیعم  یعمج  هب  تسا  ّصاخ  باحصا ، هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  و  دشاب . هدرک  ِۀَِثیبَْخلا  ِهِسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم 

رکبوبا زا  همطاـف  درک ، تیاور  هشیاـع  هک  ناـنچ  و  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  دوب و  یلع  نینمؤملاریما  ناـشیا  مّدـقم  سیئر و  ترتع و  رباـکا 
هب تسا ، هدروآ  حیحص  رد  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  هک  نانچ  ینعی  يراخبلا ، لیعامـسا  نب  دّمحم  َُهدَرْوأ  ام  یلَع  دش  یّفوتم  هدیجنر 
ملف رکبابأ ، ترجهف  ملس  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  تنب  ُۀمطاف  تبضغف  : 42 / 4 يراخب :  ] كدف بصغ  يو و  زا  لوسر  ثاریم  عنم  ببس 

[. تَیّفُُوت یتح  هترجاهم  لزت 
هک دـیاشن  دُوب  مّیود  مِسق  رگا  هن ؟ اـی  دـندوب  هدرک  عامـس  عامتـسا و  لوسر  زا  یترتع  یف  ینوظفحا  ثیدـح  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  سپ 
هب تافتلا  تالابم و  ّتلق  يارب  دشاب  هدرکن  ناشیا  عامـسا  دوخ  ای  دـشاب  هدرکن  غیلبت  دوخ  نیدـشار  يافلخ  هب  مهم  نینچ  یثیدـح  لوسر ،
ات هدرک  همطاف  ياذیا  دنشاب و  هدرکن  لمع  نادب  ناشیا  دشاب و  هتفر  عامتـسا  عامـسا و  هک  ّدبال  سپ  تسا ، مصخ  بهذم  هن  ناشیا و  لاح 

. دننک نفد  ناهنپ  ار  يو  هک ، درک  ّتیصو  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیوگ : يراخب  هک  يّدح  هب  ات  دش ، نوریب  ایند  زا  هتفرگ  مشخ  ناشیا  رب 
: رکب یبأ  نع  رمع  نبا  نع  دـیوگ : دوخ  حیحـصرد  يراخب  هک  تسا  نآ  نادـب ، داـقتعا  ولـمع  هن  دـندوب  هدرک  عامـس  هک  نآ  رب  لـیلد  و 

تیب لها  نتشادهگن  رد  دیرادهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ّقح  تفگ : رکبوبا  ینعی : هتیب ، لهأ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادّمحم  اوبقرا 
[. 21 / 5 يراخب :  ] وا

، اهیف یّفُُوت  يذلا  هضرم  یف  دیز  نب  ۀـماسأ  ملـس  هیلع و  هللا  یّلـص  یبّنلا  َثََعب  تفگ : هک  دـمآ  [ 145 / 5 يراخب :  ] يراخب حیحـص  رد  زینو 
. تفای تافو  يرامیب  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  يرامیب  رد  گنج ، هب  داتسرفب  ار  دیز  هماسا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ینعی :

ۀماسا یف  متُلق  ام  متُلق  مّکنأ  ینغََلب  دق  ملس : هیلع و  هللا  یّلص  یبّنلا  لاقف  هیف ؛ اولاقف  ۀماسأ ، مّلس  هیلع و  هللا  یّلص  ّیبنلا  لمعتـسا  تفگ : سپ 
. ّیلإ سانلا  ّبحأ  ّهنإ  و 

ّقح رد  تشادزاب ، راک  نیدب  ار  هماسا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  نوچ  ینعی :
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وا و  هماسا ، ّقح  رد  دیتفگ  هچنآ  دیتفگ  امش  هک  دیـسر  نم  هب  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  دنتفگب . دنچ  ینخـس  هباحـص  یـضعب  وا 

. نم کیدزن  هب  تسا  نامدرم  نیرتهتشاد  تسود 
اهب ماـقف  هتراـمأ ، یف  ساـّنلا  نعطف  دـیز  نب  ۀـماسأ  مهیلع  رّمأ  ًاـثعب و  ثََعب  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنأ  رمع : نبا  نع  تفگ : وا  و 

بحأ نم  ناک  نإ  ةرامالل و  ًاـقیلخ  ناـک  دـقل  هللا  ُمیأ  لـبق و  نم  هیبأ  ةراـمأ  یف  نونعطت  متنک  دـقف  هتراـمأیف  اونعطت  نإ  لاـقف : هللا  لوسر 
[. 213 / 4 يراخب : کن :  ] هدعب ّیلإ  سانلا  ِّبحأ  نَِمل  اذه  ّنإ  ّیلإ و  سانلا 

رکشل نآ  ریما  ار  دیز  هماسا  ییاج و  هب  داتـسرف  رکـشل  يراب  کی  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  رمع  هّللادبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
هک تقیقح  هب  يو ، يریما  رب  دینزیم  هنعط  امـش  رگا  تفگ : دینـش و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  دندز . هنعط  يو  يریما  رد  نامدرم  درک .

و نم ، کیدزن  هب  مدرم  نیرتتسود  هچ  رگا  و  دوب ، يریما  راوازـس  وا  هچ  رگا  ادخ  ّقح  هب  يو . ردپ  ّقح  رد  دـیدز  هنعط  يو  زا  شیپ  امش 
. نم کیدزن  هب  وا  زا  سپ  تسا  نامدرم  نیرتتسود  صخش  نیا  هک  یتسرد  هب 

رکشل رد  ار  هباحـص  هلمج  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک : دناهدروآ  لحن  للم  بحاص  یناتـسرهش  یقزوج و  يریـشق و  ملـسم  يراخب و 
رهش هب  هنحش  هماسا ، دیز  و  دندومنیم ، دعاقت  نواهت و  ناشیا  فوع و  نمحّرلادبع  دیعـس و  دعـس و  ریبز و  هحلط و  هب  ات  دوب  هدرک  هماسا 
رگید دش ، یّفوتم  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  نوچ  درکیم . نوریب  ار  رکشل  متش  برض و  درط و  هب  دروآیم و  روز  هب  ار  ناشیا  داتـسرف و 

؟ دیورب دیز  نب  ۀماسا  رکشل  رد  هک  متفگ  امش  هب  نم  هن  تفگ : رمع  رکبوبا و  هب  لوسر  هک  تسا  روهشم  املع  نایم  و  دندمآرهش ، هب  هراب 
هک درادـن  تقاط  نیا  اـم  لد  و  دیـسرپ ، ناراوسرتش  زا  [ 32  ] وت ربخ  هک  میتساوخیمن  ام  هّللا ! لوسر  اـی  هک : دـندرک  يرذـع  هماـقا  ناـشیا 

ًۀعاس لوسر  و  وا ، رکشل  زا  میدرک  عوجر  ببس  نیدب  دونش . دراو  رداص و  زا  وت  تّحص  ربخ  ربختسم 
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. ۀَماُسا َْشیَج  اوُذِّفَن  تفگیم : ًۀعاسف 

لوسر ظفح  ناشیا و  تیاعر  هنوگچ  ِهتاَیَح ، ِلاح  دننک  لوسر  تفلاخم  هک  یموق  دیـسر . وت  كرابم  عمـس  هب  هک  تسا  نیا  هباحـص  لاح 
رب تاولص  هکلب  نداتـسرف ، يو  هب  ناوضر  ندرک و  وا  مارتحا  وا و  یهن  رما و  دوب و  لوسر  مالک  ظفاح  هک  ره  یلب ، دوب . بجاو  ناشیا  رد 
هللا یّلص  لوسر  دارم  و  تسا ، ینید  تابجاو  هلمج  زا  ناشیا  عَبَت  ناملس و  رذوبا و  مشاه و  ینب  ریاس  یلع و  نینمؤملاریما  نوچ  نداد ، يو 

یتّما نِم  ٌۀفئاط  لازیال  تسا : هدرک  داریا  یعاضق  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  ثیدـح  نیا  رب  لیلد  و  دـندوب ، هفیاط  نیا  دوخ  هلآو  هیلع 
و دنـشاب ، قح  رب  نم  تّما  زا  يا ]  ] هفیاـط هشیمه  هک : دومرف  ربمغیپ  ینعی : [ 369 / 4 دمحا : دنـسم  ، ] هّللا رمأ  یتأی  یتح  نیرهاظ  ّقحلا  یَلَع 
هب هفیاط  و  ياهفیاط ، تفگ : هکلب  نم . تّما  همه  ینعی : یتمأ ، ّلک  هک : تفگن  و  دیآرد ، یلاعت  قح  رما  هک  نامز  نآ  ات  دننک  رهاظ  ار  قح 
راک هب  داحآ  رابخأ  هب  لمع  تّحـصو  لوبق  باب  رد  ار  ناشیا  هملک  نیا  و  تسا ، بسانتم ] دیاش : اذـک :  ] بوانتم ار  ّتلق  ددـع  مصخ  معز 

. نتفگ ناوتن  هفیاط  ار  رازه  هس  یس و  یقاب  بناجا و  زا  نت  هدفه  دندوب و  مشاهینب  لیلق  عمج  نآ  سپ  دوب . مهم  دیایب و 
رباکا زا  نت  هدفه  مشاهونب و  اب  یلع  دش ، نوریب  ایند  زا  لوسر  نوچ  هک : هدروآ  دوخ  باتک  رد  تسا  ّتنس  لها  ياملع  زا  هک  هبیتق  نبا  و 

يراصنا و بّویا  وبا  يراصنا و  هّللادبع  رباج  دوسأ و  دادقم  رسای و  راّمع  ناملس و  رذوبا و  هک  درکب  ناشیا  رصح  دندش و  یضفار  هباحص 
گرزب هچ  نت  هدـفه  رخآ  اـت  رکب  یبا  نب  دّـمحم  یجرزخ و  هداـبع  نب  دعـس  دوعـسم و  هّللادـبعو  ناـهّیت  نب  مثیهلاوـبا  ساـّبع و  هّللادـبع 

هک داـقتعا  تسا  نیا  دـناوخ ؟ یـضفار  هب  مالـسا  رد  دـندوب  یعمـش  هکلب  یغارچ ، یکی  ره  هک  هفیاـط  نیا  اـب  ار  یلع  هک  دـشاب  یـصخش 
(. 111 فسوی :  ) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  يدینش ؛

ات دیسر  ششغ  هک  يدِزبَن  نادنچ  ار  رسای  راّمع  و  هذبر ، اب  يدناِربَن  رهش  زا  ار  يرافغ  رذوبا  نامثع ، يدوب ، حیحـص  ثیدح  نیا  رگا  زین  و 
رگید و نیشیپ و  زامن 
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اریز نامثع ، لتق  هب  يدندشن  عمج  راصنا  رجاهم و  و  درمب ، هتفه  نآ  رد  يو  هک  يدزبَن  نادنچ  ار  دوعسم  هّللادبع  و  دش ، توف  يو  زا  ماش 

زگره يو  و  دوب ، هباحص  رباکا  هلمج  زا  دعس  و  ماش ، نیمز  رد  یتشِکبَن  ار  هدابع  نب  دعـس  دیلو ، دلاخ  و  دوب ، هباحـص  هلمج  زا  نامثع  هک 
. نایجرزخ هلمج  اب  درکن  تعیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  رب 

لوسر هک  دوب  اجنیا  زا  و  يدـندوب ؛ رکنم  ناشیا  راـکنا  رب  ناـشیا  و  يدـندرک ، تعیب  ناـشیا  رب  ناـشیا  يدوب ، هیلع  ٌلّوعم  ثیدـح  نیا  رگا 
: تفگ هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

کلذ عم  و  ضَعب ؛ َباقر  مُکُضعب  ُبِرضَی  ًاراّفُکيدَعب  اوُعِجَرتال 
، دندرکیم تیاغ  یـصقا  هب  مارتحا  ار  ناشیا  تّما  و  دندوب ، مرتحم  ناشیا  و  دومرف ، هباحـص  میظعت  هب  ار  تّما  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  لوسر 

هدرک شومارف  ( 23 يروش :  ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هیآ  يرادـنپ  و  دنتـشادن ، ترتع  ّتبحم  هّبح  کی  هباحـص  اّما 
ّانإ دندرکیم و  راختفا  ناشیا  تنعل  ترتع و  لتق  هب  و  دـندروخیم ، نآ  رـس  رب  عاقف  و  دـنتخیوآ ، اهرانم  رد  ار  ترتع  ياهرـس  هک  دـندوب 

: لافنا  ] ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  سمخ  هیآ  زا  ناشیا  هفیظو  و  دندرکیم ، یحولا  بتاک  يوعد  و  دندناوخیم ، انحتف 
درکب ّطلسم  ناشیا  رب  دینادرگ و  مکاح  ناناملـسم  رب  دناوخ و  زاب  دوب  لوسر  دیرط  هک  ناورم  نوچ  نامثع  هک  نانچ  دندناتـسیمزاب ، [ 41

رازه نیدنچ  هک  میانغ  زا  هّیقیرفا  لام  سمخ  دناوخ و  زاب  مه  ار  نیعل  مکح  وا  ردپ  و  یتشاد ، نایمالسا  مالـسا و  هب  ءازهتـسا  نیعل ، نآ  ات 
ترتـع و  نتفگ ، ناوتن  نآ  ددـع  هک  دادـب  نادـنچ  ناناملـسم  لاـملا  تیب  زا  ار  ناورم  داد . يو  هب  دوب  ترتـع  ّقح  ادـخ  ّصن  هب  دوب  راـنید 
قدّصم [ 33 * ] ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هیآ  لصاح  نینچمه  كدـف  لاـح  و  دـننکب ، تکرح  هک  دنتـشادن  نآ  تّوق  یگنـسرگ  زا  لوسر 

. اهزیچ نیدب  ضراعم  قالطا  قیرط  رب  ناشیا  ثیدح  و  تسا ، ام  ثیدح 
ُمُْهنِم َكَدابِع  اَّلِإ  یلاعت : هلوق  هنم  و  دـندوب ، مشاه  ینب  اب  هک  دـمایب  ناشیا  رکذ  هک  تساوخ  ار  ناـحلاص  یعمج  لوسرهک  مییوگ  اـم  یلب ،

یبلعث زین  و  َنیِصَلْخُْملا *؛
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ود زور و  کی  هب  هک  دشاب  میشابیم و  اهارحص  رد  ام  دنتفگ : دندمآ و  باطخ  رمع  شیپ  نایردب  یعمج  هک : دیوگ  نتـشیوخ  ریـسفت  رد 

؟ ندرک دیاب  هچ  ار  ام  زامن ، يارب  میباین  بآ  زور 
. دیـسر راّمع  هب  ربخ  نیا  مدرگن . زامن  درگ  منکیم و  زامن  كرت  نم  هک  درذـگب  راگزور  یهام  مشاـب ، اـجنآ  رد  نم  رگا  هک : دومرف  رمع 

مالتحا اجنآ  ارم  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  تمدخ  رد  ارحص  رد  ام  هک  يراد  دای  رمع ! ای  تفگ : دمآ و  رمع  شیپو  تساخرب 
ارم درکب و  یمّـسبت  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دـنتفگ . زاب  لوسر  اـب  لاـح  نیا  مدزب . كاـخ ] رد  ندـیطلغ   ] هغارم كاـخ  رد  نم  دیـسر ،

؟ راّمع ای  لوقت  ام  تفگ : دـیدرگ و  خرـس  وا  يور  گنر و  دـش و  مشخ  رد  درک  عامتـسا  يو  زا  مالک  نیا  نوچ  رمع  تخوماـیب ؟ یمّمیت 
! رمع ای  تفگ : تفرگ و  شیپ  تمالـس  هب  صالختـسا  هقیرط  تفرگ و  عضاوت  اب  دیـسرتب و  دیدب ، وا  بضغ  نآ  هبلغ  تّدح و  نوچ  راّمع 
. دـش نوریب  اـجنآ  زا  راّـمع  دـمآ . اـضر  رـس  رب  رمع  میوگن . نخـس  نیا  زگره  نم  یهاوخرگا  رمع ! يا  ینعی : ادـبأ ، هب  هّوفتا  مل  تئـش  نإ 

[. 169 / 1 یئاسن : 193 ؛ / 1 ملسم : ]
مّمیت هک  تسا  نآ  اب  ادخ  باتک  ّصن  لوسر و  زا  راّمع  ثیدـح  مینک ؟ مادـک  مالک  بناج و  ظفح  يدینـش . هک  تسا  نیا  باحـصا  لاح 

هـشیاع هک : دنیوگ  زین  و  ( 111 فسوی :  ) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََـقل  تّجح ! رد  نیا  هفیلخ  مـالک  و  لاـح ، همه  هب  دـننکب 
. رازه تشه  دـنیوگ : و  دـندادیم ، يو  هب  رمع  رکبوـبا و  لاـس  ره  هک  مهرد  رازه  هدزاود  درک  دوـخ  تشیعم  بلط  تـفر و  ناـمثع  شیپ 

هشیاع وت . ّقح  ّالا  وت  هب  مهدن  و  ناشیارب ، ار  وت  مهنن  لیـضفت  هّبح  کی  هب  هک  ادخ  هب  لوسر . نانز  رگید  زا  یتسین  رتیلواوت  تفگ : نامثع 
دیشکب ار ، لثعن  دیشکب  ینعی : فحاصملا ، قاّرح  اولتقا  [ 459 / 4 يربط :  ] اًلثعن اولتقا  اًلثعن  اولتقا  تفگو : دمآ  نوریب  يو  شیپ  زا  دیجنرب و 

. شیر زارد  دوب و  راتفک  لثعن  تغل ، يور  زا  و  دوب ، نامثع  شدارم  و  ار ؛ اهفحصم  هدنزوس  دیشکب ، ار  لثعن 
يو تّزع  تمرح و  دندرک و  يو  دصق  دندینش  يو  زا  مالک  نیا  هک  هباحص 
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. دنتشکب ار  يو  رخآ  هب  ات  دندرکیم  يو  لتق  دصق  و  يدنتشاد ، رمع  رکبوبا و  ِنآ  زا  هک  نانچ  دنتشادن ،

: یکجارک بجعتلا  ، ] هّلک مکنید  يور - و  مِکنید - یَُثُلث  يور - و  ۀشئاع - نم  مکنید  ثُلث  اوُذُـخ  مصخ : معز  هب  تفگ  لوسر  هک  لصاح 
: رگید یتیاور  و  هشیاع ؛ زا  دوخ  نید  گناد  ود  دیریگارف  ینعی : [ 375 / 1 ءافخلا : فشک  دیرگنب : نآ  رد  ناینس  يدج  دیدرت  هراب  رد  . 54
هک دـیاشن  مصخ ، بهذـم  هب  ملع  لامک  اب  هشیاع  هک  نآ  لّوا  دـیریگب . هشیاع  زا  دوخ  نید  همه  رگید : یتیاور  و  دوخ ؛ نید  گناد  راهچ 

عورـشمان هک  نوچ  دوب . نیدشار  يافلخ  زا  نامثع  هک : مّیود  دوبن . اور  ًاعرـش  يو  لتق  هک  یـسک  نوخ  هب  دـهد  تصخر  ای  دـنک و  یلطاب 
ناوت ود  ره  اب  لوسر  بناج  ظفح  هنوگچ  ناشیا . نایم  تفر  نینچ  دـندوب و  باحـصا  زا  ناشیا  و  دوش ؟ رداصيو  زا  هملک  ای  دـنک  یلمع 

ّقح و هار  زا  دعب  تسین  هک : دومرف  یلاعت  يادخ  هک  نآيارب  زا  ینعی : ( 32 سنوی :  ) لالَّضلا اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اَذاَمَف  لاق : یلاعت  هّللا  َّنأل  درک ؟
هّللا ُلوسر  لاق  امک  ادـخ . باتک  دـنک و  لوسر  ترتع  هب  کّـسمت  دـنکب و  ود  ره  كرت  هک  لـقاع  رب  دوب  مزـال  سپ  یهارمگ . اـّلا  یتسار 

: هلآو هیلع  هللا  یلص 
. یترتع هللا و  َباتک  نیَلَقَّثلا  ُمُکیف  ٌكِرات  ّینإ 

هک يدندرکن  هباحص  نانمؤمو  نینمؤملاریما  لتق  مزع  یمدآ  رازه  هدزاود  اب  ریبز  هحلط و  هشیاع و  يدوب ، قداصثیدح  نیا  رگا  هک  زین  و 
و ترتع ، تمشح  هن  و  دنتشاد ، هباحص  تمرح  هن  ناشیا  هک  دش  مولعم  اجنیازا  هباحص . مه  دندوب و  ترتع  مه  هک  دندوب ، يو  تمدخ  رد 

. لوسر ّتنس  هب  هن  و  دندومن ، مایق  ادخ  رما  هب  هن 
زور هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسرهک  يو  ریغ  ساّبع و  نبا  زا  دننک  تیاور  ناشیا  بارضا  یناملس و  ناّطق و  یبلعث و  يزاریـش و  یناحلاص و 

: تفگ مخ  ریدغ 
. هاَداَع ْنَم  ِداَع  َو  ُهَالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  [ 34  ] ُهَالْوَم ُْتنُک  ْنَم  َلاق : ٍّیلع و  ِدَِیب  َذَخأ  مِهِسُفنأ و  نِم  مِِهب  یلوأ  نینِمؤُملا  ُِّیلَو  اَنأ 

: لوقی ّیلع  نب  دیز  ۀیاور  یف  و 
ُّمث تارمّثلا  تحت  ام  ساّنلا  َسَنَکَف  ماظع ، تاحود  سمخ  تارمث  دنع  هنیدملا  ۀکم و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لزن 
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ٌكِرات ّینإ  سانلا  اهیأ  لاق : ّمث  لوقی ، نأ  هللا  ءآش  ام  لاـق  ظـعو و  رّکذ و  هیلع و  ینثأ  هللا و  دـمحف  ًاـبیطخ  ماـق  ّمث  یّلـص  هللا و  َلوُسَر  یتأ 

َلاقف تاّرم ، َثالَث  مِهِسُفنأ  نِم  نینمؤُملِاب  یلوأ  ّینأ  َنوُمَلعَتأ  َلاق : ّمث  یترتِعیتَیب ، ِلهأ  ِهللا و  َباتک  امهوُُمتعّبتا : نإ  اّولِضَت  َنل  نیرمأ  ُمُکیف 
. هالوَم ٌّیلَعَف  هالوَم  ُتنُک  نَم  مالسلا :]  ] هیلع َلاقف  معن ، سانلا :

[158 / 37 راحب : کن : ]
يالوم نم  هک  ره  دومرف : تفرگ و  یلع  تسد  و  ناشیا ؛ سفن  زا  ناشیدب  مرتَیلوا  نم  منانمؤم . ّیلو  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  لوسر  ینعی :

. راد نمشد  ار  وا  وت  دراد  نمشد  ار  يو  هک  ره  و  دراد ، تسود  ار  يو  هک  ره  راد  تسود  ایادخ ! راب  يو . يالوم  یلع  سپ  يو ،
تیاغ هب  هرمـس . تخرد  جنپ  کیدزن  هب  دمآ  دورف  هنیدم  هّکم و  نایم  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : يو  هک  تسا  نانچ  یلع  دـیز  تیاور  رد  و 

ياهبطخ تساخرب  و  درازگ ، زامن  دمآ و  عضوم  نادب  ادـخ  لوسر  دـنتفرب . ناتخرد  نآ  ریز  نامدرم  نآ ، زا  دـعب  دـندوب . گرزب  یناتخرد 
يو هک  تساوخ  ادخ  هچنآ  ربمغیپ  تفگب  و  نامدرم ، ریکذت  تحیـصن و  دنپو و  ایربک  ترـضح  يانث  ادـخ و  دـمح  رب  لمتـشم  درک  زاغآ 

باتک دینکب : ود  ره  نیا  يوریپ  رگا  دیوشن  هارمگ  امـش  هک  مراذگیم  امـش  نایم  رد  زیچ  ود  نم  نامدرم ! يا  تفگ : نآ  زا  دـعب  دـیوگب .
تبون هس  ات  ناشیا ؟ سفن  زا  نانمؤم  هب  مرتیلوا  نم  هک  دینادیم  چیه  امـش  هک : تفگ  نآ  زا  دـعب  دـننم . ترتع  هک  نم  تیب  لها  و  ادـخ ،

. وا يالوم  یلع  وا ، يالوم  نم  هک  ره  تفگ : ربمغیپ  ییوگیم . هک  تسا  نینچ  يرآ . دنتفگ : نامدرم  تفگب . نخس  نیا 
رـسپ يا  يدـیدرگ ، وت  ینعی : ۀـنمؤم ، نمؤم و  ّلک  یلوم  بلاط  یبأ  نبای  َتیـسمأ  دـنتفگ : رمع  رکبوبا و  هک  درک  تیاور  صاـّقو  دعـس  و 

. هنمؤمو ینمؤم  ره  يالوم  بلاطوبا !
: لاق هنأ  ّیلع  نع  دنکیم  تیاور  تاقث  تاور  زا  یناحلاص  مه  و 

َمَیْرَم ِْنب  یَـسیِع  ِیف  يَراَصَّنلا  َِتلاَـق  اَـم  ِیتَّمُأ  ْنِم  ُِفئاَوَط  َکـِیف  َلوُقَت  ْنأ  اـَل  ْو  َرَْبیَخ : ُتْحَتَف  َمْوَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَـق 
ُّرُمَت َال  ًالاَقَم  َکِیف  َمْوَْیلا  ُْتلَُقل 
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َو یِّنِم  َنوُکَت  ْنأ  َکَبْسَح  َّنَکل  َو  ِِهب  َنوُفْشَتْسَی  َكِروُهَط  ِلْضَف  نم  َو  َْکیَلْجِر  يور - و  کیمدق - ِباَُرت  ْنِم  اوُذَخأ  اَّلِإ  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ٍءالَمب 

ِیف َْتنأ  َو  ِیتَّنُـس  یَلَع  ُِلتاَُقت  َو  یتّمِذ  ءيرُبت  َْتنأ  َو  يِدـَْعب  َِّیبَن  َال  ُهَّنأ  اَّلِإ  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  ِۀـَلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنأ  َو  َُکثِرأ  َو  ِیُنثَِرت  َْکنِم  اـَنأ 
ِلِخاَد ُلَّوأ  َْتنأ  َو  َضْوَْـحلا  َّیَلَع  ُدِرَی  ْنَم  ُلَّوأ  َْتنأ  َو  َنیِِقفاَـنُْملا  ُْهنَع  ُدوُذـَت  ِیتَـفِیلَخ  ِضْوَْـحلا  یَلَع  ًادَـغ  َکَّنِإ  َو  یِّنِم  ِساَّنلا  ُبَْرقأ  ِةَرِخآـْلا 

ًادَـغ َكَّوُدَـع  َّنِإ  َو  ِیناَریِج  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًادَـغ  َنُونوُکَیَف  ْمَُهل  ُعَفْـشأ  ِیلْوَح  ْمُهُهوُجُو  ًۀَّضَْیبُم  ٍرُون  ْنِم  َِرباَـنَم  یَلَع  َکَتَعیِـش  َّنِإ  َو  ِیتَّمُأ  ْنِم  ِۀَّنَْجلا 
ُبَاب َْتنأ  َو  يِرْدَص  ِةَریِرَسَک  َكِرْدَص  ُةَریِرَس  َو  ِیتَِیناَلَع  َُکتَِیناَلَع  َو  يِّرِس  َكُّرِس  َو  یِْملِس  َکُْملِس  َو  ِیبْرَح  َُکبْرَح  ْمُهُهوُجُو  ةَّدَوْسُم  اندِرَی 

ّنأ َو  َکـْیَْنیَع  َْنَیب  َو  َکـِْبلَق  ِیف  َو  َکـِناَِسل  یَلَع  َّقَْحلا  َو  َکَـعَم  َّقَْـحلا  َّنِإ  َو  یِمَد  َکَـمَد  َو  یِمَْحل  َکَـمَْحل  َو  يِدـْلُو  َكَدـْلُو  َّنِإ  َو  یِْملع 
َّنأ َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َکـَتَْرتِع  َو  َکَّنأ  َكَرَِّشبُأ  ْنأ  ِینَرَمأ  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َطـَلاَخ  اَـمَک  َکَـمَد  َو  َکـَـمَْحل  ٌطــِلاَُخم  َناـَـمیِْإلا 

َکل ٌّبُِحم  ُْهنَع  ُبیِغَی  َال  َو  ََکل  ٌضِْغبُم  َضْوَْحلا  َّیَلَع  ُدِرَی  َال  ِراَّنلا  ِیف  َكَّوُدَع 
[247 / 38 راحب : ]

هک يدوب  نآ  هن  رگا  تفگ : ارم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  مدـنکب ، ربـیخ  ِرد  هک  ربـیخ  حـتف  زوررد  هک : دوـمرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی :
زا یهورگ  چیه  هب  هک  یمتفگ  ینخس  وت  ّقح  رد  میرم ، یسیع  ّقح  رد  دنتفگ  نایاسرت  هچنآ  دنیوگب  وت  ّقح  رد  نم  تّما  زا  دنچ  یهورگ 
زا دوخ  يافش  يدندرک و  بلط  افش  نادب  يدنتفرگرب و  وت  تراهط  بآ  هلضف  و  يدنتفرگرب ، وت ]  ] مدق كاخ  هک  ّالا  یتشذگبن  ناناملسم 
هب نم  زا  وت  و  مریگ ، ثاریم  وت  زا  نم  يریگ و  ثاریم  نم  زا  وت  مشاب . وت  زا  نم  یشاب و  نم  زا  وت  هک  تسا  سب  ار  وت  نکلو  يدنتفای ، نآ 

ّتنـس رب  و  ینک ، ادا  نم  نیِد  و  ینک ، يرب  نم  هّمذ  وت  و  دشابن ، يربمغیپ  چـیه  نم  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  ّالا  [ 35  ] یسوم زا  ینوراه  هلزنم 
ار ناقفانم  یشاب . وت  تمایق  يادرف  رثوک  ضوح  رب  نم  هفیلخ  و  یـشاب ، وت  نم  هب  نامدرم  نیرتکیدزن  ترخآ  رد  و  ینک ، داهج  لاتق و  نم 

هک یسک  لّوا  و  نآ ، زا  یناریم  ینکیم و  رود  ضوح  نآ  زا 
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رون ياهربنم  رب  تمایق  زور  وت  هعیش  و  یـشاب ، وت  دور  تشهب  رد  نم  تّما  زا  هک  یـسک  لّوا  و  یـشاب ، وت  دیآ  دورف  نم  هب  ضوح  رانک  رب 

رد ادرف  ناشیا  سپ  منک . تعافش  ناشیا  يارب  زا  نم  هداتسیا ، نم  درگادرگ  دنشاب و  هدرک  نم  هب  يور  همه  و  يور ، نشور  دیفـس  دنـشاب 
اب تسا  گنج  وت  اب  گنج  هک  یتسرد  هب  و  دنـشاب ، يورهایـس  همه  دـنیآرد  هک  تمایق  زور  وت  نانمـشد  و  دنـشاب ، نم  ناگیاسمه  تشهب 
زار هک  تسا  نانچمه  وت  هنیس  زار  و  تسا ، نم  ياراکـشآ  وت  ياراکـشآ  و  تسا ، نم  ّرـس  وت  ّرـس  و  نم ، اب  تسا  حلـصوت  اب  حلـص  و  نم ،

ّقح و هک  یتـسرد  هب  و  تسا ، نم  نوخ  وت  نوخ  و  نم ، تشوگ  وت  تشوگ  دـننم ، نادـنزرف  وـت  نادـنزرف  و  ینم ، ملع  رد  وـت  و  نم ، هنیس 
هتخیمآ نانچ  وت  نوخ  تشوگ و  هب  نامیا  و  تسا ، وت  مشچ  ود  ره  نایم  وت و  لد  رد  و  تسا ، وت  ناـبز  رب  و  تسا ، وت  اـب  باوص  یتسار و 

نانمـشد و  دیـشاب ، تشهب  رد  وت  ترتع  وت و  هک ، ار  وت  مهد  تراشب  هک  دومرف  ارم  ّلجوّزع - يادخ - و  نم ؛ نوخ  تشوگ و  هب  هک  تسا 
همه ینعی  دـشابن . رود  بیاـغ و  ضوح  نآ  زا  وت  ِنآ  زا  یتـسود  چـیه  و  دـیاین ، وت  نآ  زا  ینمـشد  چـیه  رثوک  ضوح  هب  و  خزود ، رد  وت 

. دنماشایب نآ  زا  وت  ناتسود 
ربنم رب  لوسر  و  دندشرـضاح ، قلخ  ات  دومرفب  لوسر  دـش ، لزاـن  ُهلوُسُر  هللا و  ُمُکُّیلو  اـّمنا  هیآ  نوچ  هک ، تسا  هدـمآ  یبتجم  باـتک  رد  و 

: تفگ هبطخ  رخآ  هب  دناوخرب و  هبطخ  دمآ و 
َنُوبِذْکَی ٌمْوَق  يِدـَْعب  ُنوُکَیَـس  ُهَّنِإ  ُساَّنلا ] اَهُّیأ  « ] ٌطیُِحم ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنأ  اوُمَلْعا  َو  « » َنوُِملْـسُم ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  الَف  « » ِِهتاُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  »

َو قدصلا  ّالا  هرمأب  هوفأ  وأ  ًاّقَح  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقأ  ْنأ  ِهَّللا  َذاَعَم  َو  یِّنَع ] اَهَّنأ  اَُهلْهأ  ُمُعْزَی  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٌرُومُأ  َو  َِکلَذ  ْمُْهنِم  اُولَبْقَت  اَلَف   ] َّیَلَع
َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  ِْهَیلِإ  اَّلِإ  مکوعدأ  َال  َو  ِِهب  ِینَرَمأ  اَِمب  اَّلِإ  مکُُرمآ  اَم 

ْمِهِمْوَی ْنِم  اهل  اوُّدَعَتْـسا  ِدَـق  ٌماَْوقأ  َلاَقَف : ْمُهَرَذْـحَِنل ؟ ْمُهاَْنفِّرَع  ِءَالُؤَه  ْنَم  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َِکلَذ  یَتَم  َلاَقَف : ِِتماَّصلا  ُْنب  ُةَداَبُع  ِْهَیلِإ  َماَقَف  َلاَـق 
. ِهِْقلَح َیلِإ  ِهِدَِیب  أَمْوأ  َو  اَنُهاَه  یِّنِم  ُسْفَّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ْمَُکل  َنوُرَهْظَیَس  َو  اَذَه 
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: ِِتماَّصلا ُْنب  ُةَداَبُع  َُهل  َلاَقَف 

ْمُهَّنِإَف یتُّوُبن  نَع  َنیذِـخالا  ِیتَْرتِع  ْنِم  َنیِِقباَّسِلل  ِۀَـعاَّطلا  َو  ِعْمَّسلِاب  ْمُْکیَلَعَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  َلاَق : ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اَی  ْنَم  َیلِإَـف  َِکلَذَـک  َناَـک  اَذِإ 
ۀنتِفلا ُداحلإلا و  مکَنوبّنُجی  ۀنـسلا و  باتکلا و  مکیف  َنُویُْحی  قدصلا  نداعم  ِّقَْحلا و  لهأ  مه  ریخلا و  َیلِإ  ْمُکَنوُدْهَی  َو  ِیْغَْبلا  ِنَع  ْمُکَنوُّدُصَی 
ٌّجَتُْحم یِّنَِکل  َو  َنُولَمْعَت  ْمُکَّنأ  ََّیلِإ  َلَّیَُخی  ْنَلَف  َلاَز  اَم  ُْثیَح  ِّقْحلا  َعَم  َنُولوُزَی   ] لهاذـلا لهاجلا  عم  نولیمیال  َو  لطابلا  َلْهأ  ِّقَْحلِاب  َنوُعَمْقَی  َو 

، اَنَْریَغ اَْهنِم  ُْقلْخَی  َْمل  ٍۀَـنیِط  ْنِم  ِیْتَیب  َلْهأ  قلخ  َو  ِینَقَلَخ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیأ  ْمُُکتْمَلْعأ ] ْدَـقَف  َکـِلَذ  ْمُُکتْمَلْعأ  اـَنأ  اَذِإ  ْمُْکیَلَع 
ُراَیِخ ِءالُؤَه  َلاَق : َُّمث  ٍۀَـثِیبَخ ] ٍۀَـنیِط  َّلُک  اَِنب  َتاَمأ  َو   ] ٍۀَـبِّیَط ٍۀَـنیِط  َّلُک  اَِنب  اَیْحأ  َو  ٍۀَْـملُظ  َّلُک  اَنِرُوِنب  رّون  اَنَقَلَخ  اَّمَلَف  ِهِْقلَخ  ْنِم  أَدَْـتبا  ِنَم  َلَّوأ  اَّنُک 

نیباتُرم و ال نیّکاش و ال  ریغ  قدصلاب ، نوربخملا  ّقحلا ، یلا  نوعادلا  ِضْرألا  َو ] ِءاَمَّسلا   ] ِلْهأ ُةَداَس  َو  یِْملِع  ُناَّزُخ  َو  يّرـس  ُۀَلَمَح  َو  یتّما 
و ِیتَماَرَک ] َو  ِیتَّنَج  ُُهتَْجلْوأ   ] ْمِِهتَیالَو َو  ْمِِهتَعاَِطب  ِینَءاَج  ْنَم  يَدَتْهُْملا  نودـشارلا ، ُۀـمئألا  َنوُدَـتْهُْملا ، ةادـهلا  ِءالُؤَه  نیثکان ، نیـصکان و ال 

لامعألا یمنی  مهب  ۀقثاولا ، ماکحالا  يرع  ۀیداهلا و  ۀـمئألا  مه  قافن ، مهـضغب  نامیإ و  مهّبح  ْمِِهتَواَدَِـعب ، ِینَءاَجَو  مهنع  لدـع  نم  ّلاضلا 
ْمُْکیَلَع َناَک  َهَّللا  َّنِإ  َماَحْرْألاَو  ِِهب  َنُولَءاَسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتاَو   » لوقی ذإ  اهب  هللا  مکمـسقأ  یتلا  ماحرألا  نیرخالا و  نیلوـألا و  ۀیـصو  ۀـحلاصلا 

مهنع هللا  بهذأ   » نیذـلا مه  ( 23 يروش : « ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » لاـقف مهبح  یلإ  مکبدـن  مث  ( 1 ءاسن : « ) ًابِیقَر
مل رشَعلا  لاصخلا  مهیف  تعمج  اوُعِدُْوتْسا ، اَِمل  َنوُِظفاَْحلا  َو  اُوِلئُـس  [ 36  ] اَذِإ َنوُِملاَْعلا  اوقطن ، ذإ  نوقداـصلا  سجنلا  نم  مهرهط » سجرلا و 

ُۀَِملَک مُهَف  ُفاَفَْعلا  َو  ُةَراَهَّطلا  َو  ُْربَّصلا  َو  ُقْدِّصلا  َو  ُۀَـعاَجَّشلا  َو  ُةَُّوبُّنلا  َو  ُّبُّللا  َو  ُمْکُْحلا  َو  ُْملِْحلا  َو  ُْملِْعلا  یتیب : ِلـهأ  یترتع و  یف  اـّلإ  عمتجت 
هالوم ُتنک  نم  ـالأ  مکترمأ ، اـم  ّیبر  ِلوق  نع  مّکبر و  ِلوَق  نع  مکءاـیلوأ  مُه  یَْقثُْولا  ُةَوْرُْعلا  َو  یَمْظُْعلا  ُۀَّجُْحلا  َو  يَدُْـهلا  ُلـِیبَس  َو  يَْوقَّتلا 

نیملسملا و ُدّیس  ّهنإ  ًاثلث : هیف  ّیبر  َّیلإ  یحوأ  لاق : ّمث  هَرَصَن ، نم  رُصناو  َهلَذَخ  نم  لُذخاو  هاداع  نَم  ِداع  هالاو و  نَم  ِلاو  مهللا  هالوم  ٌّیلعف 
. مکل یل و  هللارفغتسأو  مکیف  هللا  مهعدوتسا  ترما و  ام  ّیبر  نع  تغّلب  دق  نیلّجحملا و  ّرغلا  ُدئاق  نیقتملا و  ُمامإ 
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.[ تسا هدش  هدوزفا  هشورک  رد  تافاضا  زا  يدراوم  هک  رایسب  توافت  اب   374 / 16 راحب : کن : ]

اناد يزیچ  همه  هب  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  و  مالسا ، تلاح  رد  ّالا  دیریمب  هک  دیابن  و  ندیسرت ، راوازـس  دیـسرتب  ادخ  زا  نامدرم ! يا  ینعی :
زا نامدرم  و  متفگ ، نم  هک  دنیوگزاب  نم  زا  دنهن و  نم  رب  اهغورد  دـنوش  ادـیپ  دـنچ  یهورگ  نم  زا  سپ  هک  دـشاب  دوز  و  تسا ؛ هاگآ  و 

مدـناوخن و  دومرف ، ارم  یلاعت  قح  هچنآ  ّالا  ار  امـش  مدومرفن  و  میوگ ، تسار  ّقح و  و  متفگ ، قح  نم  هک  هّللا  ذاـعم  و  دـننک ، لوبق  ناـشیا 
. دننیبب دوخ  عجرم  بآم و  خزود  تاکرد  رد  نم  تّما  ناملاظ  هک  دشاب  دوز  و  تفگ ، یلاعت  قح  هچنآ  هب  ّالا  ار  امش 

اهغورد هک  هورگ  نیا  و  دشاب ، یک  نیا  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : تساخ و  ياپرب  تماص  ةدابع  تفگب ، نیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  نوچ 
. میزیهرپب مینک و  رذح  ناشیزا  ات  نک  هاگآ  ار  ام  دنتسیک ؟ دندنب  وت  رب 

نم ناج  هک  یتقو  دـننک  رهاظ  هک  دـشاب  دوز  و  دـننکیم ، نآ  يزاسراک  زورما  هک  دنـشاب  دـنچ  یموق  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 
. دننک رهاظ  اهزیچ  نیا  دسر  تافو  ارم  نوچ  ینعی  دوخ ، قلح  هب  دوخ  تسد  هب  درک  هراشا  دسر و  اجنیدب 

؟ میزیوآ هک  رد  تسد  و  میرب ،]  ] میهد هک  هب  هانپ  ام  دشاب  نینچ  نوچ  تفگ : هدابع 
ناشیا رادربنامرف  عیطم و  و  دـناهتفرگ ، ارف  نم  تّوبن  زا  ملع  هک  دـیهد  نم  ترتع  ناقباس  هب  هانپ  امـش  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ 

و دنّقح ، لها  ناشیا  و  دننک ، توعد  باوص  ریخ و  هار  هب  دنراد و  زاب  تلالض  قیرط  زا  ار  امش  ناشیا  هک  دینز  ناشیا  رد  تسد  و  دیـشاب ،
هب دننک  لیلذ  راوخ و  ار  لطاب  لها  و  دنراد ، رود  تعدب  داحلا و  زا  ار  امش  دننک و  تظفاحم  ناشیا  نم . ّتنـس  ادخ و  باتک  قدص  ِندعم 
زا ار  ام  زج  هک  دیرفآ  یتنیط  لصا و  زا  ارم  تیب  لها  ارم و  یلاعت  يادـخ  نامدرم ! يا  دـننکن . تلفغ  لهج و  لها  هب  لیم  و  ّقح ، یتسار و 

رون یلاعت  يادخ  نوچ  و  دوب ، ام  رون  دیرفآ ، ادخ  هک  يزیچ  لّوا  دیرفاین . تنیط  لصا و  نآ 
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، نم تیب  لها  نیا  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دـینادرگ . هدـنز  ار  هبّیط  یتنیط  ره  اـم  دوجو  هب  درک و  نشور  یتملظ  ره  اـم  رون  هب  دـیرفایب ، اـم 

ربخ و  ّقح ، هار  هب  ناگدـننکتوعد  دـنانیمز . نامـسآ و  لها  نارتهم  و  نم ، ملع  نانزاخ  و  دـننم ، رارـسا  نالماح  دـننم . تّما  ناگدـیزگ 
هک هورگ  نیا  دننکشب . لوسر  ادخ و  دهع  و  دندرگرب ، قح  هار  زا  هک  هلمج  نآ  زا  هن  دنابیر و  کش و  ماقم  رد  هن  دنقدص . هب  ناگدنهد 

تـسا نآ  هتفای  تسار  هار  دنبای . هار  ناشیا  تماما  دشر و  تیاده و  رون  هب  نامدرم  هک  دـنانیدشار  هّمئا  يدـهم و  نایداه  دـننم  تیب  لها 
اب تماـیق  زور  و  ددرگرب ، ناـشیزا  هک  تسا  سک  نآ  هارمگو  دـیآ ، نم  شیپ  هب  ناـشیا  تعباـتم  تـّبحم و  تعاـط و  اـب  تماـیق  زور  هـک 

ناگدنیامنهار ناماما و  ناشیا  تسا . قافن  ناشیا  ینمـشد  ضغب و  و  تسا ، نامیا  ناشیا  ّتبحم  دـیآ . نم  شیپ  هب  ناشیا  ضغب  توادـع و 
هب هن  دریگیم  الاب  دوشیم و  نوزفا  تسا و  امن  وشن و  رد  هحلاص  لامعا  تخرد  ناشیا  اب  دناتعیرش . ماکحا  راوتسا  ياهدنب  و  دنّقح ، هار 

تّدوم باب  رد  هدومرف  دیکأت  و  ناشیا ، ّتبحم  هب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  تسا  هدرک  رما  یلاعت  يادـخ  هک  دـناهفیاط  نآ  ناشیا  يرگید .
نولئآست يذلا  هللا  اوُّقتاو  یلاعت : قح  دیامرفیم  هک  اجنآ  نادب  هدومرف  دای  مسق  ادـخ  هک  ماحرا  نآ  دـنناشیا  ار ، نانیرخآ  نانیلّوا و  ناشیا .

یف ةدوملا  اـّلا  ًارجأ  هیلع  [ 37  ] مکلئـسأ لق ال  دومرف : درک و  توعد  ناـشیا  یتسود  ّتبحم و  هب  ار  امـش  نآ  زا  دـعب  ۀـیالا . ماـحرالا . هب و 
تّدوم و ّالا  يدزم  ندیناسر  امش  هب  قح  نخس  تلاسر و  غیلبت و  نیا  رب  امـش  زا  مبلطیمن  مهاوخیمن و  هک : وگب  دّمحم ! ای  ینعی : یبرقلا ،

ناشیوخ اـبرق و  نیا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  و  ناـشیا ؛ نادـنزرفو  دـناموصعم  تیب  لـها  نادـب  دارم  هک  نم ، ناـشیوخ  یتسود 
رّهطم و رهاط و  ار  ناـشیا  تسا و  هدرک  رود  ناـشیا  دوجو  نماد  زا  تسیاـشان  هاـنگ و  تیـصعم و  سجر  راـبغ  یلاـعت  يادـخ  هک  دـننانآ 
و دنالوسر ؛ ادخ و  ياههعیدو  ناگدنراد  هاگن  دننک . لاؤس  ناشیا  زا  نوچ  دنناملاع ، دنیوگ . نخـس  نوچ  دـنناقداص ، هدـینادرگ . موصعم 

لقع و تّوبن و  ملع و  ملح و  هدادن : ار  یسک  ام  زا  سپ  ام و  زا  شیپ  هک  هداد  ار  ام  یلاعت  يادخ  تلصخ  هد 
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تّجح و  دنایتسار ، قح و  ياههار  و  دنايوقت ، هملک  نم  تیب  لها  تمکح . ییاسراپ و  تراهط و  ییوگتسار و  تعاجش و  تواخس و 

هک دیشاب  هاگآ  دوب . امش  يادخ  نم و  يادخ  لوق  زا  مدومرف  نادب  ار  امش  هچ  رهنم  و  دناامـش ، يایلوا  ناشیا  و  دنایقثو ، ةورع  یمظع و 
نک لوذخم  راد و  نمشد  و  دراد ، تسود  ار  يو  هک  ره  راد  تسود  ایادخ ! راب  تسا . وا  يالوم  یلع  سپ  وا ، يالوم  منم  هک  ار  سک  ره 

وا هک : راب  هس  نم  هب  درک  یحو  نم  يادخ  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دنک . ترـصن  ار  يو  هک  ره  نک  ترـصن  و  دنک ، لوذخم  ار  يو  هک  ره 
و وضو ، رثا  زا  دوب  ینارون  ياپ  تسد و  يور و  تمایق  زور  ار  ناشیا  هک  تسا  یموق  ياوشیپو  تسا ، نایقّتم  ماما  و  تسا ، ناناملـسم  دّیس 

رافغتـسا و  مدرپـس ، امـش  هب  ار  دوخ  تیب  لـها  و  دومرف ، ارم  یلاـعت  قح  هچنآ  مدـیناسر  هک  تقیقح  هب  تشهب . هب  اـت  دـناسریم  ار  ناـشیا 
. امش دوخ و  يارب  زا  منکیم 

هجولا و رارفـصالا  و  ندـش ] ور  شرت   ] رارهفکالا رارتغالا و  نیعب  رابتعالا ال  نیعب  نک  رظن  ایب و  قفانم ! قساف  يا  قداـص و  نمؤم  يا  سپ 
؟ تفگ هچ  باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  هک  رارمحالا 

. ترخآ رد  ناـشیا  لاـح  ءوس  ترتع و  ناـملاظ  دـیعو  مّیـس : ناـشیازا . تاـیرتفم  نآ  قلخ  لوبق  مّیود : يو . رب  راـبخا  ءارتفا  باـب  رد  لّوا :
نیا دننکیم و  خبط  هدیکم  نیا  زورما  هک  مجنپ : دـننک . راهظا  ناشیا  توادـع  دالوا و  ماقتنا  دـسر  وا  قلخ  هب  وا  كاپ  حور  نوچ  مراهچ :

نینمؤملاریما ینعی  دینک ، نم  ترتع  ناقباس  تعباتم  دشاب ، نینچ  نوچ  هک : دومرف  لیاس  لاؤس  بقع  هب  هک  مشـش : دنهدیم . زاس  هعیدـخ 
مّظعم ماما  و  دـنکن ؛ ینارـصن  ای  يدوهی  چـیه  اب  یملـسم  زگره  هک  ادـخ  هب  رگا  نادـناخ ، اـب  ینعی  تفر ، وا  اـب  هچ  نآ  مالـسلا . هیلع  یلع 

[45 . 274 راحب : : ] رعش دیوگیبلّطم : یعفاش 
بیرغ  داقّرلاو  یمون  ّقرأ  وبیئک  داؤفلا  یّمه و  بّوَأت 
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بوطخ َّنَهل  ماّیأ  فیراصتیتمل  بیش  یمون و  یفن  امم  ص:79 و 
بولق سفنأ و  اهتهرک  نإ  وۀلاسر  نیسُحلا  یّنع  غّلبم  نمف 

بیضخ ناوجرألا  ءامب  غیبصهبایث  نأک  مرج  الب  الیتق 
بیحن لیهصلا  دعب  نم  لیخلل  وۀنر  حمرلل  لاوعإ و  فیسلل  و 

بوذت لابجلا  مص  اهل  تداک  ودمحم  لآل  ایندلا  تلزلزت 
بویج قش  راتسأ و  کته  وبکاوک  ترعشقأ  موجن و  تراغ  و 

بونذ یعفاشلل  مهبح  ويرشحم  يرشح و  موی  یئاعفش  مه 
بوتأ هنم  تسل  بنذ  کلذفدمحم  ّبح ل  ًابنذ  ناک  نئل 

بیجعل  اذ  نإ  هونب  يزغی  ومشاه  لآ  نم  يدهَملا  یلع  یّلصی 
رود نم  باوخ  هب  هچنآ  زا  و  دـش . رود  نم  زا  شیاسآو  تفرب ، نم  زا  باوخ  و  تسا ، كانهودـنا  لد  و  دـمآزاب ، نم  هودـنا  مغ و  ینعی :

. نآ ياهتنحم  تسا و  راگزور  ياهشدرگ  درک  دیفس  مرس  يوم  دینادرگ و  ریپ  ارم  درک و 
. دنهاوخن ار  ینعم  نیا  اهلد  اهسفن و  هچرگا  و  دناسر ، یلع  نیسح  هب  ياهمان  هلاسر و  نم  زا  هک  تسیک 

، دناهدرک خرس  نیگنر  ناوغرا  بآ  هب  يو  ياههماج  هک  اییوگ  دنتشک . هانگیب  ملظ و  هب  ار  يو  هک  يدّیس 
، تسا هودنا  هلان و  هیرگ و  ار  نابسا  اههزینو و  اهریشمش  تبیصم ، نیا  ببس  هب  هک 

تبیـصم نیا  زا  تمظع  اـب  تخـس  ياـههوک  هک  تسا  کـیدزن  و  هداـتفا ، اـیند  رد  هلوـلو  هلغلغ و  هـلزلز و  دّـمحم  لآ  تبیـصم  يارب  زا  و 
، دوش هتخادگ  کمن  نوچمه 

. ددرگ هتفاکش  اهنابیرگ  هدیرد ، اههدرپ  و  دندرگ ، لیاز  دوخ  ماقم  زا  ناگراتس  رگید  باتهام و  باتفآ و  و 
. تسا هانگ  ار  یعفاش  رم  ناشیا  یتسود  و  تمایق ، رشح و  زور  دننم  ناگدننکتعافش  دّمحم  لآ 
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. درک مهاوخن  هبوت  نآ  زامایعفاش  هک  نم  هک  تسا  یهانگ  نآ  تسا ، دّمحم  لآ  یتسود  هانگ ، رگا 

بیجع سب  [ 38  ] يزیچ نیا  هک  تقیقح  هب  دننکیم . رازراک  گنج و  يو  نادنزرفاب  و  دنتـسرفیم ، یفطـصم  دّمحم  رب  تاولـص  دورد و 
. تسا

« ٌیمع ٌمکب  ٌّمص   » قیفوت ءوس  عنم و  يارب  ینکیمن  ّقح  عامتـسا  قفاوم  ّبحم  قداـص و  قشاـع  زا  رگا  قفاـنم ! قساـف  يا  يوغ و  ّیقـش  يا 
: دیوگیم يزمر  باب  نیا  رد  یعازُخ  لبعِد  و  دیوگیم ؛ هچ  نایعیـش  ماما  ّبحم  نایّنـس و  ماما  هک  ونـشب  نک و  لوبق  یعفاش  ماما  زا  يراب 

: رعش
اورهق دق  نودورطم ]  ] نومولظم دمحأ  لآ  تکحض و  نأ  رهّدلا  نس  هّللا  َکَحضأ  ال 

اورفتغی سیل  ام  اونج  دق  مهناک  مهل  ریصن  يرایح ال  نودّرشم 
. دنشاب روهقم  مولظم و  دّمحم  لآو  دانکم ! رهاظ  هدنخ  هب  ار  يو  نادند  ار و  راگزور  دانادنخم  یلاعت  يادخ  ینعی :

دّمحم تیبلها  هک  اییوگ  يروای . ار و  ناشیا  تسین  يرای  چیه  هتشگرس ، ناشیا  و  دندناِربو ، دندرک  رود  دوخ  رهـش  زا  ار  دّمحم  لآ  همه 
: رعش رخالا ؛ [، 357 / 2 هیدرولا : قئاقحلا  کن : . ] دیزرمآ ناوتیمن  ار  هانگ  نآ  هک  دناهدرک  یهانگ 

ناوخلا اهرهد  قئاوب  اونمآ  اهّیبنل  مهّبحب  دوهیلا  ّنإ 
نارجن يُرق  یف  ًارهز  نوشمی  اوحبصأ  یسیع  ّبحب  بیلصلا  ورذ  و 

ناتُهبلاب قافالا  یف  نومری  دّمحم  لآ  ّبحب  نونمؤملاو 
. راگزور ياهتنحم  زا  دنناما  رد  یسوم - دوخ - ربمغیپ  ّتبحم  ببس  هب  نادوهج  هک  یتسرد  هب  ینعی :

. هن يراک  ناشیا  اب  ار  یسک  دننمیا و  نارجنياههید  رد  تمعن  زان و  ّربکت و  رس  زا  یسیع  ّتبحم  ببس  هب  دننایاسرت  هک  ابیلچ  نادنوادخ 
. دنناجنریم ار  ناشیا  دنهنیم و  ناشیا  رب  ناتهب  دنوریم  هک  اج  ره  هدینادرگ و  هدنکارپ  ملاع  رد  ار  دّمحم  لآ  ّتبحم ، ببس  هب  نانمؤم  و 

: رعش یعفاشل 
ضهاّنلا  اهفیخ و  دعاقب  فتها  وینِم  نم  بّصحملاب  فق  ابکار  ای 

: سداسلا www.Ghaemiyeh.comربخلا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


ضئافلا تارفلا  مطتلمک  اضیفافصلا  نم  جیجحلا  ضاف  اذإ  ارحس  ص:81 
ضقانب لوقأ  امب  تسل  اقحیبهذم و  عیشتلا  نأ  مهملعأ  و 

یضفار  ّینأ  نالقثلا  دهشیلفدمحم  لآ  ّبح  اضفر  ناک  نإ 
دناهتسشن و فیخ  دجسم  رد  هک  یناسک  هب  نک  زاوآ  بّصحم و  ماقم  هب  َینِم  رد  تسیاب  وت  راوس ! درم  يا  هک : تسا  نآ  تایبا  نیا  موهفم 
نک و زاوآ  ار  ناـشیا  نینچ ، یعمجم  رد  ینعی  دنـشاب ، هدـیدرگزاب  افـص  هوـک  زا  ناـیجاح  هک  يرحـس  تقو  رد  دناهتـساخرب . هـک  اـهنآ 

، هک ار  ناشیا  ناهاگایب 
. مدرگیمن رب  نآ  زا  میوگیم  هک  نخس  نیا  و  تسا ، نم  بهذم  يرگهعیش 

تیب نودب   20 / 9 قشمد : خیرات  . ] مایـضفار نم  هک  دـنهدب  یهاوگ  نایرپ  نایمدآ و  هک  دـیاب  تسا  دّـمحم  لآیتسود  يرگیـضفار  رگا 
[ موس

رهش رد  [ 673  ] ۀئآمتس نیعبـس و  ثلث و  هنـس  رد  هک ، دیوگیناردنزاملا  يربّطلا  نسحلا  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  باتک ، نیا  فّنـصم 
ون و ياهسابل  هک  مدید  ار  رهش  نآ  ياحلـص  ارقف و  املع و  یعمج  لاوز . تقو  هب  مهد  زور  مّرحم  رـشع  رد  داتفا  روضح  قاّفتا  ناهفـصا 
هب کـحاضم  رتخبت و  لـالد و  هب  هتفرگ  اـنح  رد  اـهياپ  اـهتسد و  و  هدرک ، مشچرد  همرـس  هدرک ، هناـش  هب  شیر  رـس و  هدیـشوپ ، یتمیق 

، داتفا نم  رب  ناـشیا  رظن  تفـص  نادـب  نوچ  دـندیرپیم . یمّرخ  حرف و  برط و  زا  دـندیمارخیم و  دـنور . یـسورع  هب  هک  یعمج  تروص 
چیه مشچ  همرـس  سورع و  ياهسابل  هب  اّما  دـندرکیم ، یفخم  ناـهنپ و  نم  زا  ياـپ  تسد و  باـضخ  دـندش و  راـسکاخ  لـجخ و  هلمج 

. ندرک دنتسناوتن 
. حرف تینهت و  تسا و  یـسورع  ار  ناشیا  متام ، تسا و  تیزعت  ار  لوسر  هک  يزور  ترتع . رد  تّوبن  طاـسب  ظـفح  یناملـسم و  تسا  نیا 

ناور زا  و  يدوب ، ایح  يراصن - دوهی و  باتک - لها  زا  هک  یتسیاب  يراب  تسین ، ایح  مییوا  تیب  لـها  لوسر و  هعیـش  هک  اـم  زا  رگا  بجع 
همطاف یضترم و  یفطصم و  كاپ 
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دمحلاو هّللا  انادَه  نأ  الَول  َيدَتهَِنل  اّنک  ام  اناده و  ام  یلع  هّلل  ُدمْحلاو  ِنالذِخلاو  ِقیفّوتلا  ِءوُس  نم  هّللاب  ذوعن  يدوب . ایح  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

. ٍلاح ّلک  یلع  هّلل 

: عباسلا ربخلا 

هراشا

ثاریم ناربمغیپ  تعامج  ام  هک  یتسرد  هب  ینعی : ًۀقَدَص ، هانکََرت  ام  ثِّرَُونال و  ثَِرن و  ءایبنألا ال  َرِـشاعَم  ّانإ  تفگ : لوسر  هک  دـننک  تیاور 
. دشاب هقدص  نآ  میراذگب  هچ  ره  دنریگن و  ثاریم  ام  زا  يرگید و  زا  میریگیمن 

: هیلع لاکشالا 
؛ ار نآ  يافتخا  ابتخا و  درآ ، تسد  هب  نآ  ردق  هب  یهاچ  لّوا  ندیدزد ، دهاوخ  هرانم  هک  رههک  دـنیوگ  هاوفا  هب  هّماع  ناردـنزام  تیالو  رد 

اوّدعأل جورخلا  اودارأ  ول  و  لاق : ثیح  دـش . هلزنا  ( 59 ماعنا :  ) ٍنِیبُم ٍباَتِک  ِیف  ّالِإ  ٍِسباَی  الَو  ٍبْطَر  َو ال  دـیجم : مـالک  رد  هنیعب  ینعم  نیا  و 
هب بصغ  هب  ناشیا  كالما  و  دناتـس ، زاب  ناـشیا  زا  ملاـع  ساـمخا  و  دـنادرگ ، بوکنم  ار  لوسر  ترتع  هک  دـهاوخ  هک  ره  دـبال  ةّدُـع . هل 

نینچ نوچ  هک  [ 39  ] یتسیاش اّما  نداهن ، دـیابن  تسد  هب  هّماـع  فوخ  رهب  زا  یببـس  یتّلع و  مه  دوب . دـیاشن  نیا  زا  رتمک  دریگ ، ارف  تسد 
رانلا َنِم  ُهَدَعقَم  أّوَبَتَیلَف  ًادِّمَعَتُم  َّیَلَع  َبِذَک  نَم  ۀبِذَکلا و  یَلَع  ُُرثکَیَسثیدحزا  يدندرکن و  لوسر  رب  ارتفا  ندش ، دنتساوخ  بکترم  ار  هئیس 

ثحب و رـشح و  هب  و  دـنیوگ ، يرهد  ار  ناشیا  هک  دـندوب  تعامج  نآ  زا  هفیاط  نآ  هک  تسا  نانچ  مّنظ  ار . ناـشیا  يدـش  لـصاح  یفوخ 
هب هلیسو  تسیابیم ، هناهب  تروص  رد  نکل  ( 24 هی : ثاج -  ) ُرْهَّدلا اَّلِإ  اَنُِکلُْهی  اَمَو  دنیوگ : و  دنرادن ، یقیدـصت  يداقتعا و  باقع  باوث و 
هّللا لاق  امک  دـندرک ، تناها  نآ  رب  رگید  یعمج  و  16 ؛) هلداجم :  ) ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَصَف  ًۀَّنُج  ْمُهَناَْمیأ  اوُذَخَّتا  لاق : امک  دـنتخاس  تایرتفم 
هکلب دوبن ، ناشیا  مرج  اّما  ( 4 ناقرف :  ) ًارُوزَو ًاْملُظ  اوُءاَج  ْدَـقَف  َنوُرَخآ  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناَعأَو  ُهاَرَْتفا  ٌْکفِإ  اَّلِإ  اَذَـه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقَو  یلاـعت :

(64 ءارسا :  ) ِدالْوألاو ِلاَْومألا  ِیف  ْمُهْکِراَشَو  لاق : امک  دوب . هدش  يو  ردپ  کیرش  هک  ناطیش  دوب و  ردپ  هناخ  راوید  مرج 
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وبا ماما  نینچمه  و  یبتجملا ؛ باتک  یف  تایبالا  هذه  دروأ  و  دش ، هتفگ  يو  لقن  تسا و  هتشون  باب  نیا  بهذملا  یعفاش  یناحلاص  ماما  و 

ای تفه  ّنس  رد  يو  و  ار ، تایبا  نیا  نیدـباعلا  نیز  یلع  هب  دـنک  دانـسا  هیلاع  تایاور  هب  يروباشینلا  نیـسح  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  دـیعس 
: رعش دوب . یگلاس  تشه 

ُهُداَّوُر ِضْوَْحلا  یَلَع  ُنْحََنل 
انملاظ َناَک  ْنَم  َو  ُهُداَلیِم  َءاَس  اَنَءاَس  ْنَم  َو  َروُرُّسلا  اَّنِم  َلاَن  اَنَّرَـس  ْنَم  َو  ُُهداَز  اَنُّبُح  ْنَم  َباَخ  اَم  َو  اَِنب  اَّلِإ  َزاَف  ْنَم  َزاَف  اَم  َو  ُهَداَّرُو  یِقْـسَن  َو  ُدوُذـَن 

نآ تایبا  نیا  موهفم  تسا .] هدـمآ  انبـصاغ » « » انملاظ  » ياـج هب  رخآ  تیب  رد   96 / 46 راحب : . ] ۀـمایقلا ّنإف  يور : هُداَعیِم  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَیَف  اَنَّقَح 
و مینکیم ، رود  میناریم و  اجنآ  زا  ار  دوخ  نانمشد  میشاب . رثوک  ضوح  رانک  رب  میتیب  لها  هک  ام  هک : دومرف  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا 

؛ میرآیم دورف  اجنآ  هب  ار  دوخ  ناتسود 
سک نآ  دشابن  هرهبیب  دیماان و  و  ام ، ّتبحم  هب  ّالا  سک  چیه  تفاین  يزوریف  رفظ و  و  دنیآ ، دورف  اجنآ  هب  هک  یتعامج  دنـشاب  تخبکین  و 

؛ دشاب ام  ّتبحم  تمایق  هار  رد  وا  هشوت  هک 
ینعی دوب ، يو  تدالو  يدب  ببـس  هب  دناسرام  هب  يدب  دـنک و  كانهودـنا  ار  ام  هک  ره  و  دـبای ، يداش  ام  زا  دـناسر  ام  هب  يداش  هک  ره  و 

: هلداجم  ) ِهَّللا َرْکِذ  ْمُهاَْسنأَف  ُناَْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  لاق : ثیح  هّللا  قدـص  وا . ردام  اب  تبحـص  رد  دـشاب  هدوب  کیرـش  وا  ردـپ  اب  ناطیش 
(. 19

هللا ِباتِک  یلَع  اوُضِرعاَف  ٌثیدَح  یّنم  مُکیَلَع  َدَرَو  اذإ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  فلاؤم  فلاخم و  هک  نادـب 
وا رب  دینک و  هلباقم  ادخ  باتک  اب  ار  ثیدح  نآ  نم ، نآ  زا  یثیدـح  دـسر  امـش  هب  نوچ  ینعی : ِطئاحلا ، یَلَع  ُهوُّدُرَف  ّالإ  هُولَبقاَف و  َقَفاو  نإف 

، دینک لوبق  دوب  ادخ  باتک  قفاوم  رگا  دینک . ضرع 
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، دمآ باتک  فلاخم  هک  میتفای  ّلجوّزع - يادـخ - باتک  رب  میدرک  ضرع  ار  ثیدـح  نیا  ام  نیاربانب  دـیهن . راوید  رب  دـشابن  قفاوم  رگا  و 

. دواد زا  نامیلس  تفرگ  ثاریم  ینعی : ( 16 لمنلا :  ) َدُواَد ُناَْمیَلُس  َِثرَو  َو  لاق : ثیح 
(. 6 میرم :  ) ًاّیِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی  ییحی : اّیرکز و  یف  لاق  و 

. ثیراوم تایآ  رخآ  ات  ( 11 ءاسن :  ) ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی  یلاعت : هّللا  لاق  و 
نکلو ربیخ : ثیدح  یف  ٍّیلعل  لاق  ثیح  تسنادـن ، لوسر  ّتنـس  هک  نانچ  تسنادـن  زین  نآرق  يرتفم  هک  رگم  نتـشاد  دـیابیم  روذـعم  اّما 

. يدعب َّیبن  ّهنأ ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  َتنأ  و  کثرأ ، ینثرت و  کنم ، انأ  یّنم و  نوکتنأ  ُکبسَح 
ْنَم َو  دندوب ، ریبخ  ملاع و  رگا  و  دـندوبن ، مشاه  ینب  رب  تفالخ  يارب  مّدـقت  قیال  دـندوبن  ملاع  ثیداحا  تایآ و  نیدـب  عمج  نیا  رگا  سپ 

َِکئلوُأَف رخآ : یف  و  45 ؛) هدـئام :  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  رخآ : عضوم  یف  و  47 ؛) هدئام :  ) َنوُقِـساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل 
(. 44 هدئام :  ) َنوُِرفاْکلا ُمُه 

هحالس اهبکری و  ناک  یتلا  ءاضیبلا  هتلغب  ّالا  ۀمأ  ًادبع و ال  ًامهرد و ال  ًارانید و ال  هللا  لوسر  كرت  ام  هدمآ : [ 144 / 5  ] يراخب حیحص  رد  و 
، كزینک هن  هدنب و  هن  مهرد و  هن  رانید و  هن  دوب ، هتـشاذگن  زیچ  چیه  درک  تافو  هک  ادخ  لوسر  ینعی : ًۀَقَدَص ، لیبسلا  نبال  اهَلَعَج  ًاضرأ  و 

بیرغ يارب  زا  دوب  هدینادرگ  هقدص  ار  نآ  هک  ینیمز  دوخ و  حالـس  و  [ 40  ] یتسشن وا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دیفـس  يرتسا  ّالا 
. يرذگهرو

هلآو هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  نوچ  قاّفتا  هب  و  ثاریم . هب  دـندنامب  هکََرت  حالـس ، هلغب و  دـندرک . لـیبّسلا  نبا  هقدـص  هب  ار  نیمز  هک  مّلـسم  و 
ثیدح رگا  سپ  دشن . نآ  دادرتسا  ضراعم  ياهباحص  چیه  دنتفرگرب و  یلع  همطاف و  هلمج  وا  سابل  وا و  بوکرم  وا و  حالس  دش ، یّفوتم 

قاّفتا عامجا و  هک  یتسیاب  يدوب ، قدص 
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. دشن نآ  ضراعم  يرشب  هکلب  اهزیچ ، نآ  دادرتسا  هب  يدندرک 

دعب دوب  لیبّسلا  نبا  هقدص  نیمز  نآ  هک  دوشیم  موهفم  نانچ  انثتـسا  قیرط  زا  و  تسا ، تایرتفم  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ 
. هکرت یقاـب  دـشاب و  یـضام  یَثـُُلث  هک  دـیاب  نیمز  نآ  سپ  دوبن ، رایـسب  تاـفّلخم  ار  لوسر  نوـچ  دراد . ّتیـصو  مکح  نیا  وا و  تاـفو  زا 

. ٌمیظع ٌناتُهب  اذه  َکَناحبُس 
درک تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ینعی : ًامهرد ، نیثالثب  يدوهی  دنع  ٌۀنوهرَم  هعرد  ُیبَّنلا و  َیّفُُوت  هک : دیوگ  [ 231 / 3  ] يراخب مه  و 

ای دـیآ  زجاـع  لاـم  يادا  زا  نهار  رگا  اـت  دـشاب  لاـم  هقیثو ، يارب  نهر  هک  تسا  نیقی  مرد . یـس  هب  يدوـهج  شیپ  دوـب  ورگ  هب  وا  هرز  و 
و دوبن ، لوسر  ِكورتم  لاح ، نآ  رد  دوب . فوقوم  عرد  نآ  دش ، یّفوتم  لوسر  نوچ  دنک . افیتسا  اجنآ  زا  ار  دوخ  لام  نهترم  دنک  یلّطعم 
ار وا  هچ  ره  متاخ و  حالـس و  هک  نآ  رب  لیلد  و  دوب ، ثاریم  رگم  ندش  دناوتن  رگید  یـسک  کلم  هب  نوهرم  لام  يادا  هب  دش  درتسم  نوچ 

. دنتفرگرب مالسلا  امهیلع  ّیلع  نینمؤملاریمأ  همطاف و  دوب 
لئاخلا دیَلُخ  نبا  هخیش ] دیاش :  ] ۀبعش نع  یبتجملا  باتک  نم  القن  یناهفصالا  دّمحم  نب  دومحم  یناحلاص و  نیّدلا  دعـس  لضاف  ماما  لوق 

: لاق هیبأ ، نع   ]؟[
ناملس مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  جرخف  هتافو ، دعب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  دجـسم  فرط  یلع  ًافقاو  نینمؤملاریمأ  يدی  نیب  ُتنک 

- مهنع هللا  یضر  ۀشرخ - نب  كامس  ۀناجدوبأو  تباث  نب  ۀمیزُخ  رسای و  نب  رامع  يدنکلا و  دوسالا  نب  دادقم  يرافغ و  رذوبأو  یسرافلا 
ًادـلقتم هللا  لوسر  دُرب  هیلع ]  ] مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دجـسملا و  باـب  یلع  فقاو  مجلم  جّرـسم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوُسَر  سرف  و 

، هبکریل سرفلا  نم  اندف  بَکرا ! مهدحأل : نینمؤملاریمأ  لاقف  دجـسملا ؛ باب  یلع  ۀباحـصلا  رابک  نم  ةریثک  ۀـعامجو  همتاخب  ًامّتختم  هفیس 
هیلع نینمؤملاریمأ  عم  ًامهمهُم  سرفلا  مجح  مث  هاـفق  یلع  ًایقلتـسم  بلقناـف  هحمرف  هلَفَک ، رادأ  هعومد و  تلاـس  یتح  سرفلا  نیع  تعمدـف 

یف سرفلا  لاق  امب  مهربُخینأ  رذوبأ  هیلع  دشنأ  ءاکبلاب و  موقلا  ّجضف  لیسی ؛ هعمد  مالسلا و 
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ریغ ینتم  یلع  يوتـسا  ام  ۀّـصاخ و  هسفنل  هیرتشا  يذـلا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  سرف  زجترم ، ینأ  تملع  امأ  لوقی : لاقف : هتمهمَه 
ّمث یـضترملا ؛ هّیـصو  ّکنأ  یفطـصملا و  هّیبن  ًادّـمحم  ّنأ  یلعألا و  ّیلعلا  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشن  مهعمجأب : موقلا  لاقف  هّیـصو ، ّمث  هللا  ّیبن 

: لاقف هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  امکاعد  ذا  ریدغلا  موی  ارکذُأ  ناملس ! ای  راّمع و  ای  لاق :
هعم ءایلوالا  نم  ۀـعامج  سرفلا و  بکر  مث  ۀـحجنملا ؛ ۀحیحـصلا  ةّدوملا  نیتملا و  ُلبحلا  یقثُولا و  ةورُعلا  ّهنأف  ّیلع  ةـالاوم  لـبحب  اکّـسمت 
یه ۀـغل  ّيأب  يردـنال  رطـسأ  ۀـثالث  اهیلع  ٌبوتکم  رفُـص  نم  ۀفیحـص  جرخأف  انهه ، اورفتحا  لاقف : ۀـیفاص ، ۀـعُبت  غلب  ۀـناّبجلا و  زواج  یتح 

؛ انّیبن ّیصو  ّکنال  نینمؤملاریمأ ، ای  اهتءارقب  فرعأ  تنأ  انلقف : ۀبوتکم ،
: لاق

لّوألا رطّسلا  یف  مویلا و  اذه  یلإ  مدآ  دهع  نَُدل  نم  انهه  تنفُد  ٌۀفیحصل  اّهنإ 
ۀیناثلایف و  تنمآ ؛ یلاعت و  هللا  ُتیـشخ  نم  لّوأ  اـنأف  ( 3 - 1 ه : ط -  ) یـشْخَی ْنَِمل  ًةَرِکْذَت  اَّلِإ  یقْـشَِتل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط ، ٌبوتکم :

بلاط یبا  نب  ّیلع  ۀیالو  نع  ( 68 ص :  ) َنوُضِْرعُم ُْهنَع  ُْمْتنَأ  ٌمیِظَع  ٌأَبَن  َوُه  ُْلق  ٌبوتکم : ۀثلاثلا  یف  و  ( 29 حتف :  ) ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ٌبوتکم :
ۀیفُخ یلع  انموی  یناث  انعجرف  لاق : اهناکم ؛ یلإ  اهوّدر  لاق : ّمث  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّـمحم  ةّوبن  نع  ضرعأ  دـقف  هتیالو  نع  ضرعأ  نم  و 

ای لاـق : ّمث  اـنعجرف ؛ ارثأ  ـال  ًاـنیع و  اـهنم  دـجن  ملف  رهظلا  ةالـص  اـنتتاف  یتح  رفتحن  شتفن  شبنن و  ةرـسی  ۀـنمی و  لزن  ملف  نینمؤملاریمأ  نم 
َو [ 41  ] ۀیالا هذه  الت  مث  هملع ، ثاریم  زرُحم  هللا و  لوسر  رارـسأ  ندعم  ّینأ  متملع  امأ  لاقف : تیک ؛ تیک و  انلاوحأ  نم  ناک  نینمؤملاریمأ 

، يریغ اهعی  مل  و  ( 12 ۀقاحلا :  ) ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت 
مالسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  تافو  زا  دعب  هک : دیوگیم  يوار  زاجیا . قیرط  رب  ثیدح  همجرت  اّما 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  و  ماجل ، نیز و  اب  دوب  دجـسم  رد  رب  لوسر  بسا  میدوب و  هداتـسیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دجـسم  راـنک  رد 

تفر مان  ار  یضعب  هک  هباحص  رابک  هدرک و  تسد  رد  يو  متاخ  هتخادنا و  ندرگ  رد  يو  ریشمش  دوب و  هدیشوپ  لوسر  سابل 
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زا دـمآ ، بسا  کیدزن  هب  درم  نآ  نوچ  نیـشن . بسا  نیا  رب  هک : تفگ  ناشیا  زا  یکی  هب  نینمؤملاریما  دـندوب . دجـسم  ِرد  رب  ثیدـح ، رد 

رذوبا دنداتفا . هیرگ  رد  هلمج  قلخ ، نینمؤملاریما . اب  درکب  همهمه  تخادنایب و  ار  وا  دز و  درم  نیا  رب  يدگل  دـش و  ناور  بآ  بسا  مشچ 
: دـیوگیم بسا  هک ، تفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هد . ربـخ  لاـح  نـیا  زا  ار  اـم  نینمؤـملاریمأ ! اـی  هـک ، داد  يو  هـب  دـنگوس  يراـفغ 
و ّیـصو . اـی  لوسر  اـّلا  دوشن  دـشن و  راوس  نم  رب  سک  چـیه  و  دـیرخب ، ارم  لوـسر ؛ بسا  مزجترم ، نم  هک  ینادیمن  وـت  نینمؤملاریمااـی !
هک دومن  بلط  تداهش  ناشیا  زا  درک و  راّمع  ناملس و  هب  يور  سپ  دندنار . نابز  رب  وا  تیاصو  هب  رارقا  تداهـش و  ملک  هلمج  نارـضاح 

نیتم و لبح  یقثولا و  ةورع  و  تسا ، تابجاو  هلمج  زا  ندرک  نم  هب  کّسمت  هک  دیدینش  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  زا  ریدغ  زور  امـش  هن 
. میدیـسرب نوماه  ياضف  یلاخ و  يارحـص  هب  ات  دنتفرب  وا  تمدخ  رد  تعامج  دش و  راوس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  منم ؟ نآ  لاثما 
هس دمآ  دید  هب  يو  زا  ياهفیحص  دندومن و  مایق  رومأم  نادب  هباحص  نوچ  صاخ . ناکم  هب  درک  هراشا  و  دینَکب ، ار  عضوم  نیا  هک ، دومرف 

: هک دش  هتشون  لّوا  رطس  هب  هتشون : اجنآ  رب  رطس 
یشْخَی ْنَِمل  ًةَرِکْذَت  اَّلِإ  یقْشَِتل ، َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

مّیود رطـس  رب  و  مدوب ؛ نم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  هب  دروآ  نامیا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  هک  یـسک  لّوا  تفگ : نینمؤملاریمأ  ( 2 ه : (ط -
و دوب ؛ لوسر  هدرک  دازآ  ثراح  دیز  و  هلمج ، رب  قباس  مدوب  نم  هک : تفگ  نینمؤملاریمأ  (. 29 حتف :  ) ِراَّفُْکلا یَلَع  ُءاَّدِشَأ  هک : هدش  هتشون 
زا و  دـندیدرگب ، يو  زا  مدرم  هک  گرزب  ربـخ  ینعی  منم . میظع  أـبن  تفگ : یلع  (. 67 ص :  ) ٌمیِظَع ٌأَبَن  َوُه  ُْلق  دوب : بوتکم  مّویـس  رطـس  رب 

ياج رب  زاب  ار  هفیحـص  تفگ : سپ  دشاب . هدیدرگرب  دّمحم  تّوبن  زا  ددرگب  يو  زا  هک  ره  و  دنداهن ، يرگید  تفالخ  هب  يور  يو  تیالو 
. دیهن دوخ 

میتفر و اجنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  ناهنپ  سک  دـنچ  مّیود  زور  و  میداهن ، ياج  رب  زاب  ار  هفیحـص  ام  هک ، دـیوگیم  يوار 
لاحو میدمآ  نینمؤملاریما  تمدخ  هب  سپ  دوبن . دید  هب  يرثا  چیه  میدرک  بلط  ار  عضوم  نآ  پچ  تسار و 
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و تسین ؟ رگید  یسک  منم و  ( 12 هقاحلا :  ) ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  ملوسر و  ملع  ثراو  ملوسر و  ّرـس  ندـعم  نم  هک  دـینادیمن  هک ، دومرف  میتفگ . زاب 

. دشن شومارف  زگره  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  هچ  ره  نم 
نع ۀیالا ]؟[  وطیف  هیلع  هتءارقب  ینیدـملا  یـسوم  یبأ  خیـش  نع  ًاربخ  ناهفـصا ، رد  تسا  یتّلحم  یناحلاص  و  دـیوگیم ، یناحلاص  مه  و 

: لاق سابع ، نبا  نع  اذک ،]  ] ۀمئأ
یّلـص ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  َو  ِِسناَلَْقلا  ِْریَِغب  َِمئاَمَْعلا  ُسَْبلَی  َو  ِِمئاَمَْعلا  ِْریَِغب  َو  ِِمئاَمَْعلا  َتَْحت  َِسناَلَْقلا  ُسَْبلَی  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  ]

َعََزن اَمَّبُر  َناَک  َو  ِرْضُْخلا  ِناَجیِّسلا  َنِم  َناَک  اَم  ِبْرَْحلا  ِیف  ِناَذْآلا  ِتاََوذ  ُسَْبلَی  َو  ََۀبَّرَـضُْملا  ِّضَْبلا  َنِم  َو  َۀَِّیناَمَْیلا  َِسناَلَْقلا  ُسَْبلَی  هلآو  هیلع  هللا 
َناَک َو  ُهَّباَوَد  َو  ُهَعاَتَم  َو  ُهَحاَلِـس  َیِّمَُـسی  ْنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُِقلُخ  ْنِم  َناَک  َو  یِّلَُـصی ] َوُه  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ًةَْرتُس  اَـهَلَعَجَف  ُهَتَوُْسنَلَق 

ِراَقَْفلا ُوذ  َو  ُبیِـضَْقلا  ًاْضیأ  َُهل  َناَک  َو  یئاطلا  ُْریَْخلا ]  ] لیخلا ٌْدیَز  َُهل  اَمُهاَدْهأ  ُبوُسَّرلا  َو  ُمَذْجِْملا  فاَیْـسأ  ُۀََعبْرأ  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنِلل 
َو ُُهتَْقلَح  َو  ُُهتَِمئاَق  َو  ِهِْفیَـس  ُعاَِبق  َناَک  َو   ] ّیلعل هبهو  ِبْرَْحلا و  ِیف  ُُهقِراَُفی  َال  َناَک  َو  ِجاَّجَْحلا ] ِْنب   ] ِهِّبَنُم ِْنب  ِصاَْعِلل  َناَـک  َو  رْدـَب  َمْوَی  ِْهَیلِإ  َراَـص 
َو ُءاَْرتَْبلا  َو  ِحاَشِْولا  ُتاَذ  عاَرْدأ  َُعبْرأ  َُهل  َْتناَک  َو  ِرْهَّظلا ] َنِم  اَهِعِـضْوَم  ِیف  ِِلئاَمَْحلا  ِیف  ِناَـتَْقلَح  َُهل  َْتناَـک  َو  ۀَِّضف  ْنِم  ُُهْلعَن  َو  ُُهتاَرََکب  َو  ُُهَتباَؤُذ 

ٍساَْرفأ ُۀََـعبْرأ  َُهل  َْتناَک  َو  َتُولاَج ] َلَتَق  َمْوَی  اَهَِـسَبل  َناَـک  ِیتَّلا  مالـسلا  هیلع  ِِّیبَّنلا  َدُواَد  ُْعرِد  ُهَدـْنِع  َْتناَـک  َلـِیق  َو   ] ُِقنْرِْخلا َو  یِـشاَوَْملا  ُتاَذ 
ُثاََلث اَهِیف  ٍروُْشبَم  میِدأ  ْنِم  ُُهتَقَْطنِم  َْتناَک  َو  ًاْتیَمُک ] َناَـک  َو  َرْحَْبلا  ُبَکْرَی  َناَـک  َو   ] ُرْحَْبلا ُلاَُـقی  َو  ُءاَـحَّشلا  َو  ُبْکَّسلا  َو  ِلاَـقِْعلا  ُوذ  َو  ُزَِجتْرُْملا 

َو ُةَزَنَْعلا  اََهل  ُلاَُقی  ٌۀـَبْرَح  َُهل  َْتناَک  َو  يَْوثَْملا ؛ ِهِْحمُر  ُمْسا  َناَک  َو  ۀَِّضف ؛] ْنِم   ] َُۀبوُرْـضَْملا ِْکلُْفلا  ِۀَْعنَـص  یَلَع  ُقَلَْحلا  َو  زیِربِْإلا  َو  ۀَِّضف  ْنِم  ٍقَلَح 
یِشْمَی ٍعاَرِذ  َرْدَق  ٌنَجِْحم  َُهل  َناَک  َو  یِّلَُصی ؛ َو  اَِهب  ُِرتَتْسَی  َو  ُهَماَمأ  اَهُزُکْرَیَف  ِداَیْعْألا  ِیف  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمُْحت  َْتناَک  َو  اَْهیَلَع  ُمُعْدَی  َو  اَِهب  یِشْمَی  َناَک 

ُُهْلبَن َو  َرُوفاَْکلا ؛ ِِهتَناَنِک  ُمْسا  َو  َمُوتَْکلا  ِهِسْوَق  ُمْسا  َناَک  َو  َنوُجْرُْعلا ؛ یَّمَُـست  ٌةَرَـصِْخم  َُهل  َْتناَک  َو  هِریَِعب ؛ یَلَع  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهُقِّلَُعی  َو  ِِهب  ُبَکْرَی  َو  ِِهب 
ُمْسا َو  ُباَحَّسلا ؛ ِِهتَماَمِع  ُمْسا  َو  ِغُوبُّسلا ؛ ُوذ  [ 42  ] ُهُرَفْغِم َو  ُقُولَّزلا  ُهُسُْرت  َو  ُۀَلِصَتوُْملا ؛
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؛ ِِهئاَِسن ِرُمُخ  ْنِم  َناَک  اَمَّبُر  َو  ُداَوَّسلا  اَهِیف  َلِعُج  اَمَّبُر  َو  َءاَْضَیب  ُُهتَیِْولأ  َْتناَک  َو  ٍفوُص ؛ ْنِم  َءاَدْوَس  َْتناَک  َو  ُباَـقُْعلا  ِِهتَیاَر  ُمْسا  َو  ُحـْتَْفلا ؛ ِِهئاَدِر 

ُلُدـْلُد یِِـضبْرا  ِنِکاَمْألا : ِضَْعب  ِیف  اََهل  َلاَق  ِیتَّلا  َیِه  َو  ِۀَّیِرَْدنَکْـسِإلا  ُِکلَم  ُسِقْوَقُْملا  َُهل  اَهاَدـْهأ  ُلُدـْلُّدلا  اََهل  ُلاَُقی  ُءاَبْهَـش  ٌۀَْـلَغب  َُهل  َْتناَـک  َو 
يرخا ٌۀَْلَغب  َُهل  و  نیَسُحلا ، ُّمث  نَسَحلا  اهَبِکَر  ُّمث  هلآو ] هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  اَُهبَکْرَی  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َناَک  َو   ] ّیلعل اهَبَهَوَف  ْتََضبَرَف ؛
هتَوکَر مسا  و  نُمیلا ، هزنَع  مسا  و  ۀـثوَغ ؛ هتاش  ُمسا  و  ءابهَـص ،]  ] ابـضع لیق  اوصَقلا و  هتقان  ُمسا  و  روفعَیلا ، ِهِرامِح  ُمسا  و  ُۀَِّیلبأـْلا ، اََـهل  ُلاَُـقی 

بیـضق هل  و  عِماجلا ، هضارقِم  مسا  و  ّهلدملا ، هتءآِرم  مسا  و  لوضفلا ، ُتاذ  هعرد  مساو  عمجلا  هتنانک  مسا  و  دادّسلا ، ِهِسوَق  مسا  و  رداّصلا ،
هب ، 125 126 / 16 راحب :  ] ُبَضْخِْملا َُهل  ُلاَُقی  ٍةَراَجِح  ْنِم  ٌرَْوت  َُهل  َناَک  َو  ءآضیبلا ، هتبرَح  مسا  و  رفولا ، هّنجم  مسا  قوُشمَملا و  یّمَُسی  ٌطَحوَش 

[. تسا هدماین  مه  یسراف  همجرت  رد  میا و  هدروآ  هشورک  رد  ار  يدراوم  هک  رتلصفم  توافتاب و  ینورزاک . زا  یقتنملا  زا  لقن 
و فیطللا ؛ بیضقلاو : تبثی ؛ بسری و  ّهنإل  یّمُس  و  فویـسلا ، نم  یـضاملا  بوسرلا  و  عطقلا ؛ وهو  مذجلا  نم  مَذجِملا  اهیف  ظافلالا : حرش 

نبُجلا یف   » هنم رخالا  یلع  و  بیرق » حتف  هللا و  نم  رـصن   » هنم بناج  یلع  بوتکم  لیق : هیف ، تناک  ناسح  راغـص  رفحل  ءافلا  حتفب  راقَفلاوذ 
نم قنرخلا  و  یـشولا ؛ نم  اهّلعل  یـشاوَملا  تاذ  و  اهرـصقل ؛ اهب  یّمـس  ءآرتبلا  و  رَدَقلا ؛ نم  اوجنیالف  رفی  نم  ۀـمرکَم و  مادـقإلا  یف  و  راع »

ٌسرف لاـقعلاوذ  و  زجرلا ؛ نم  هلیهـص  نسُحل  یّمـس  زجترملا  و  بنرـالا ؛ دـلو  وه  قنرخلاـک و  اـهیبنج  یف  اـهمحل  رثـک  اذإ  تقنرخ  مهلوـق 
حتفب کلَفلا  و  روشقملا ؛ روشبملا  و  هیرج ؛ ۀعسل  رحبلا  و  ةوطخلا ؛ عساولا  ءاحشلا  و  ّودعلا ؛ بکسی  هنال  يرجلا  عساولا  بکسلا  و  فورعم ؛

معدیو ریـصق  ٌحمُر  ةرتعلاو  هب ؛ نوعطملا  تبثی  ّهنأل  هب  یّمـس  و  ۀماقالا ، یه  يوثلا و  نم  يوثملا  و  لزغَملا ؛ ۀکلف  يدثلا و  ۀـکلف  عمج  ءافلا 
روفاکلا و  اهتوص ، ضافخنال  اهب  یّمس  موتکلا  و  دیلاب ؛ کّسمت  ۀبشخ  ةرـصخملا  و  قاقعلا ، اهفرط  یف  ٌۀبَـشَخ  نجحملا  و  یکّتی ، يأ  اهیلع 

الافن یّمس  لصولا  نم  ۀلصتوملا  و  امهب ؛ ًاهیبشت  هب  تیّمس  اهّلعل  علّطلا  فالغ  بنعلا و  ُّمک 
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مَلَعلا باـقعلاو  ءاوهلا ؛ یف  هباحـسنال  هب  یّمـس  باحـسلا  و  ماـمتلا ؛ غوبـسلاو : حالـسلا ؛ هنع  قلزی  يذـّلا  وه  قولزلاو  ّودـعلا ؛ یلإ  هلوـصوب 

ۀعوطقملا ۀفوذحملا ، و  ماشلاب ؛ ۀیرق  ۀلبأ  یلا  ۀبوسنم  ۀیلبالاو  اهنوکـس ؛ ۀّلقل  تیّمُـس  اهّلعلف  َتبرطـضا  يأ  تلدلد  نم  لُدـلُدلا  و  مخّـضلا ؛
ۀقوقشملا ءآبضعلا  و  ةرمح ؛ هولعی  ضیبأ  نول  وه  و  رـضخأ - روضخیک و  ةرفعلا - نم  هنولل  اروفعی  و  اناصوأ ؛ يا  انیلإ  مدقت  هلوق  و  بنذلا ؛

داری ام  عمجب  ضارقِملاو  يرلاب ؛ اهنع  ردصی  ّهنال  رداصلاب  ةوکّرلا  تیمس  و  ۀناجالا ؛ ۀبـس  روتلاو  نذالا ؛ ضعب  ۀعوطقملا  ءاوصقلا  و  نذالا ؛
ةّرمینب نم  یبارعأ  نم  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  هارتشا  سرف  زجترُملا  و  اهتایّمسُم ؛ تافص  نم  اهّلک  هذه  و  هتدوج ؛ نم  کلف  هب  هضرق 

ریمأ هّیـصو  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  تافو  دـعب  هیلع  بکری  نأ  عنم  يذـلا  اذـه  هبحی و  ناک  تباـث و  نب  ۀـمیَزُخ  هل  دهـشف  هدـحجف 
. مالسلا هیلع  نینمؤملا 

ار و دوخ  حالـس  هک  دوـب  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  تریـس  قـالخا و  زا  هک : تفگ  ساـبع  هّللادـبع  هک  تسا  نآ  ربـخ  نیا  موـهفم 
و مذـخم ، مان  ار  یکی  دوب : ریـشمش  راهچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  و  دوب ؛ هداهن  یمان  ار  کی  ره  ار ، دوخ  عاتم  ار و  دوخ  نایاپراهچ 
ار ریشمش  ود  ره  نیا  دوش . ورف  رود  هاگمخز  هب  هک  دوب  يریشمش  بوسر  دوب و  بوسر  مان  ار  یکی  و  دُّرِبب ، دوز  هک  دوب  يریشمش  مذخم 

مان ار  یکی  و  داهن ؛ مان  ریخ  دیز  ار  يو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  و  دوب ، هداتـسرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  هیده  هب  یئاط  لیخ  دیز 
کچوک ياهیدوگ  هک  دـنتفگیم  راقفلاوذ  ار  يو  نآ  يارب  زا  و  دوب ، راقفلاوذ  ماـن  ار  یکی  و  دوب ؛ کـیراب  يریـشمش  نآ  دوب و  بیـضق 

تاملک نآ  رگید  فرط  رب  و  بیرَق ، ٌحتَف  هللا و  َنِم  ٌرـصن  دوب : هدش  هتـشون  وا  فرط  کی  ربهک  دنیوگیم  و  دندوب ، اجنآ  رد  وکین  بوخ و 
و تسا ، یگرزب  تمرکم و  ندرک  گنج  نمشد  اب  نتفر و  شیپ  رد  و  تسا ، بیع  یلدزب ]  ] یلددب رد  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک  هتـشون 

ِنآ زا  دیـسر و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  ردـب  گنج  زور  راقفلاوذ  نیا  و  دـباین ، تاجن  ردـق  اضق و  زا  دزیرگب  گنج  زا  هک  [ 43  ] ره
گنج رد  و   ] دوب هّبنُم  نب  صاع 
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هرز راهچ  ار  ربمغیپ  و  دیـشخب ؛ مالـسلا  هیلع  ّیلع  هب  ار  ریـشمش  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  و  يدوبن ، ادـج  وا  زا  ریـشمش  نیا  برح  و 

هاتوک هک  نآ  يارب  زا  دوب  ارتب  ماـن  ار  یکی  و  دوب ، نیجنرب  خارف  ياـههقلح  زا  یـضعب  هک  نآ  يارب  زا  دوب  حاـشولا  تاذ  ماـن  ار  یکی  دوب :
شوگرخ هّچب  تغل ، يور  زا  دوب و  قنرخ  مان  ار  یکی  و  دوب ، هتخاس  شیارآ  راگن و  هب  هک  نآ  يارب  زا  یـشاوملا  تاذ  مان  ار  یکی  و  دوب ،

ار بسا  نیا  و  يدرک ، شوخ  يزاوآ  یگناـب و  هک  نآ  تهج  زا  دوب  زجترم  ماـن  ار  یکی  دوب : بسا  راـهچ  ار  ربـمغیپ  و  دـنیوگ ؛ قـنرخ  ار 
يارب زا  تباث  همیَزُخ  ماهتخورفن . نم  هک  درکیم  راـکنا  وا  دوب و  هّرُمینب  هلیبق  زا  يو  هک  یبارعا  زا  دوب  هدـیرخ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 

زا دـعب  هک  دوب  یبسا  نیا  یتشاد و  تسود  ار  بسا  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  لاـحنیا و  رب  داد  یهاوگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 
مان ار  رگید  بسا  و  دوب ، مالسلا  هیلع  ّیلع  هک  ار  ربمغیپ  ّیصو  ّالا  دنیشن  يو  رب  یـسک  هک  تشاذگیمن  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تافو 
ماـن ار  رگید  یکی  و  دوب ، ورخارف  یبسا  بکـس  دوب و  بکـس  يو  ماـن  ار  رگید  بساو  دوب ، روهـشم  فورعم و  یبسا  نآ  دوب و  لاـقعلاوذ 

زا هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  دـنب ]  ] رمک و  دوب ؛ ورکین  یبسا  رحب  يدـنتفگ و  زین  رحب  ار  بسا  نیا  دوب و  ماـگخارف  یبسا  نآ  دوب و  اّـحش 
رب هک  دوب  يوثم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هزین  مان  و  دوب ؛ هرقن  زا  هقلح  هس  رمک ، نآ  رد  دندوب و  هتفرگرب  میدا  نآ  يور  هک  دوب  یمیدا 

هیکت نآ  رب  یهاـگ  یتـفر و  نادـب  یتـفرگ و  تسد  رد  هک  هزنع  يو  ماـن  هک  تشاد  ياهزین  زین  و  یتشادـب ، ياـج  رب  ار  يو  يدـمآ  هک  ره 
یبوچ ار  يو  و  يدرازگزامن ؛ یتخاس و  نآ  هب  هیاس  يدناشن و  نیمز  رد  دوخ  شیپارف  يو  يدـندرب و  وا  ربارب  دـیع  ياهزور  رد  يدرک و 

يو و  یتخیوآ ، ورف  دوخ  رتش  رب  دوخ  ربارب  رد  یتسـشن و  بکرم  رب  يداهن و  نآ  رب  ياپ  یهاگ  یتفر و  نآ  هب  یهاـگ  یـشرا ، رادـقم  دوب 
نآ تهج  زا  دوب  موتَک  يو  نامک  مان  و  دوب ؛ نوجرع  نآ  ماـن  یتفرگ و  تسد  رد  ار  نآ  یبیـضق و  لـثم  تشاد  یبوچ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

نیا تهباشم  يارب  زا  دنیوگ ، روفاک  ار  روگنا  فالغ  هفوکش و  فالغ  دوب و  روفاک  يو  نادریت  مان  و  تشاد ؛ مرن  يزاوآ  هک 
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هک نمشد  حالس  هک  نآ  يارب  زا  دوب  قولز  يو  رپس  مانو  دسر ؛ نمشد  هب  ات  تشاد  مان  نیا  لاف  يارب  زا  هلصتوم  يو  ریت  مان  و  تشاد ، مان 

يارب زا  دوب  باحس  يو  هماّمع  مانو  دوب ؛ یمامت  غوبـس ، دوب و  غوبُّسلاوذ  يو  ِدوُخ  مان  و  يداتـسیانزاب ؛ يدنزغلب و  نآ  زا  يدیـسر  يو  هب 
دیفس يو  ياهمَلَع  رگید  دوب و  هایس  مَلَع  نآ  و  دوب ، گرزب  یمَلَع  هک  نآ  تهج  زا  دوب  باقع  يو  مَلَع  مان  و  اوه ؛ رد  دوب  هدیشک  هک  نآ 

نوکـسیب مارآیب و  هک  نآ  تهج  زا  يدـنتفگ  لدـلد  ار  نآ  هک  دیفـس  تشاد  يرتسا  و  يدوب ؛ نآ  ناـیم  رد  یهایـس  هک  يدوب  دـندوب و 
زا دعب  دیشخب و  مالسلا  هیلع  ّیلع  هب  وا  دوب و  هداتـسرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تهج  هب  هیده  هب  ار  رتسا  نیا  هاشداپ  سِقوَقُم  و  يدوب ،

تـشاد رگید  يرتسا  و  تسـشنیم ؛ يو  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يو  زا  دعب  دـشیم و  راوس  يو  رب  تشاد و  مالـسلا  هیلع  نسح  ّیلع ،
؛ بلاغ يو  رب  یخرس  دوب و  دیفس  يرخ  هک  نآ  يارب  زا  دوب  روفعی  يو  رخ  مان  هُّلبا و  وا  مان  ماش  رد  دوب  یهد  زا  هک  نآ  يارب  زا  مان ، هّیلبا 

ابضع دنشاب و  هدیرب  يو  شوگ  زا  یضعب  هک  دوب  نآ  اوصق  و  دنیوگیم ، ابهص ]  ] ابضع رگید  یضعب  اوصق و  يو  مان  تشاد  يرتش  هّدام  و 
فرظ  ] وکر مان  نُمی و  يو  مان  تشاد  يزب  هّدام  هثوغ و  يو  مان  هنیشیم ، تشاد  يدنفـسوگو  دنـشاب ؛ هتفاکـش  ار  يو  شوگ  هک  دشاب  نآ 
ياهنیآ و  لوضفلا ؛ تاذ  يو  مان  رگید  یهرز  و  عمج ؛ يو  مان  رگید  ینادریت  و  دادـس ؛ يو  زا  رگید  یناـمک  ماـن  و  دوب ؛ رداـص  يو  بآ ]

مان تشاد  گرزب  يرپس  و  قوشمم ؛ يو  مان  طحوش ، تخرد  زا  تشاد  یبیـضق  و  عماج ؛ يو  مان  تشاد  یـضارقِم  و  ّهلدُم ؛ نآ  مان  تشاد 
. بضخم يو  مان  دوب ، گنس  زا  هک  تشاد  يراغت  هبش  و  اضیب ؛ يو  مان  تشاد  ياهزین  مین  و  رفو ؛ يو 

. دندش اهزیچ  نیا  فّرصتم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نینمؤملاریما و  دوب ، هدنامزاب  هک  سانجا  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسرزا  هک  دوصقم 
. دشن ناشیا  ضراعم  ياهباحص  چیه  و  یعزانم ، یعنامیب و  وا ، تافو  زا  دعب  یضعب  تایح و  لاح  رد  یضعب 

فّرصتم اهزیچ  نیا  هب  ارچ  دوبن ، ارتفا  بذک و  ثیدح  رگا  [ 44  ] هک بجع 
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؟ دوب بذاک  رگید  یفصن  قداص و  یفصن  ار ، ثیدح  رگم  ای  دندرکن  دادرتسا  ناشیا  زا  دندش و 

لصاح یتنکم  دیاین و  یتورث  اهزیچ  نیا  زا  نآ  دننام  بسا و  هعاّرد و  سابل و  لوسر و  حالـس  متاخ و  هک  دنتـسناد  ناشیا  هنع : باوجلاو 
تاراقع كالما و  ببـس  هب  رارمتـساو  ماود  قیرط  رب  مشح  مدخ و  تردـق و  تورث و  و  دـشاب ، لالحمـضالا  لاوّزلا و  عیرـس  هکلب  دوشن ،

. دوش لصاح 
ردپ بهذم  رب  همطاف  رگم  هک  دریگن  ثاریم  لوسر  زا  همطاف  دریگ ، ثاریم  رکبوبا  زا  هشیاع  و  دریگ ، ثاریم  هفاحقوبا  زا  رکبوبا  هک  بجع 

لوسر زا  ار  هشیاع  شیوخ  رتخد  و  دادن ، ثاریم  يو  زا  ار  يو  درک و  نیتّلملا  لهأ  نیب  ثراوتال  ثیدح  هب  کّسمت  رکبوبا  و  تسا ، هدوبن 
هّصح هب  رظن  ام  هک  دندرکیم  يوعد  دنتفخب و  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  تزاجایب  هشیاع  هناخ  رد  رمع  رکبوبا و  هک  نانچ  داد ، ثاریم 

. راصبألا یلوأ  ای  اوربتعاف  میرادیم . هشیاع 
نانچ دنیوگ  و  اراصن ، دوهی و  رب  دنرآ  رخف  راک  نیدب  ات  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم  نادناخ  ریقحت  لیلذت و  ضرغ  ار  ناشیا  و 

تناها و میناناملـسم  هک  ام  دننکیم ، نایراوح  دالوا  یـسیع و  رامح  رفاح  بیلـص  مارتحا  اراصن  و  دننکیم ، نوراه  هیّرذ  مارتحا  دوهی  هک 
دالوا هک  دوب  نآ  هرـصایق  هرـساکا و  تاداع  نوچ  تفگ : رمع  هک  ناـنچمه  مینکیم ، شیوخ  لوسر  يایـصوا  لوسر و  دـالوا  فافختـسا 

لها نایم  و  دـشابن ، زین  مراهچ  هفیلخ  ّیلع  هک  دـیاب  نیاربانب  دوب . نآ  فالخرب  هک  دـیاب  مالـسا  لـها  نآ ، زا  دنـشاب ، ناـشیا  هفیلخ  ناـشیا 
. داعملا سئب  داّزلا و  سئبل  هّللاو ! اذه  دوب . بذِک  شیرق  نِم  ۀمئالا  ثیدح  و  دشابن ، ثراوت  مالسا 

هب دوخ و  تلاکو  هب  ار  ساّبع  همطاف  هک  دـننآرب  ّتنـس  لها  ياملع  رثکا  داتـسرف . یلیکو  ای  تفر  شدوخ  همطاف  هک  تسا  فالخ  ار  املع 
تّجح مازلا  باب  رد  مِسق  نیا  و  تسا ، هتفر  شدوخ  هک  دنیوگیم  یعمجو  لوسر ، ثاریم  بلط  هب  داتـسرف  رکبوبا  شیپ  وا  لبق  زا  تلاصا 

تبوقع دیزم  ببس  دشاب و  رتمامت  هنّیب  دیکوت  و 
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هک اریز  عرـش ، فالخ  هب  دندرک  بلط  هنّیب  وا  زا  و  درک ، هبلاطم  هک  تسناملـسم  عامجا  نکل  دـشاب ، ناملاظ  نابـصاغ و  باذـع  تّدـش  و 
هک دوب  رکبوبا  ّقح  هنّیب  ار . هعرزم  تفه  ات  یقاب  ار و  كدـف  دوب  دـیلا  ُۀـبحاص  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و  یعّدـملا ؛ یَلَع  ُۀـنّیبلا  تفگ : لوسر 

و همولظم ، دوب  ینز  همطاف  يدینش . هک  دوب  نیا  شهقف  درکیم . بلط  همطاف  زا  هاوگ  دوب و  يو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  لوسررب و  یعّدم 
درک نآرق  هب  کّسمت  رارطضا  زجع و  رـس  زا  دندوب . اهتیاعر  ّقح  اهوَعَر  امف  هک  دندید  و  مهباقعأیلع ، اوبلقناو  اوّدترا  تفای  ار  هلمج  موق 
رذـع هماقا  رد  زونه  نایّنـس  بصاون و  ياملع  و  ءایبنالا ، رـشاعم  ّانإ  هک : يرتفم  نیدـب  درکب  هضراـعم  ار  نآ  رکبوبا  هّللا . ُمُکیـصُوی  هیآ : هب 

، دحاو ربخ  هب  دننک  نآرق  صیـصخت  هک  دیاش  دنیوگ : و  (. 4 ناقرفلا :  ) ًارُوز َو  ًاْملُظ  ُؤاج  ْدَقَف  َنوُرَخآ  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناعَأ  َو  مکح  هب  دـنتّجحو 
وت مالک  هک  درک  نآرق  تایآ  هب  کّسمت  دینش  ثیدح  نیا  نوچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  درک . ناوت  لطاب  رکبوبا  نخـس  هب  ادخ  نخـس  ینعی 

هلمج نیا  هن  6 ؛) میرم :  ) ایِـضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوـُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  هـیآ : و  16 ؛) لمنلا :  ) َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  هیآ : اب  تسلطاـب 
یبن هدزاود  ره  بوقعی  دالوا  ّالا  و  ندوب ، دناوتیمن  تّوبن  ناشیا  ثاریم  قاّفتا  هب  هک  اریز  دـنتفرگ ، ثاریم  ناثراو  ناشیا  زا  دـندوب و  ءایبنا 

: تفگ همطاف  تفرب . رایسب  مالک  رکبوبا  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نایم و  و  دوبن ، فسوی  زج  لوسر  هکلب  دوب ، نینچ  هن  و  يدندوب ، لوسر  و 
تَدِهَش ام  ُلضفلا  ار و  داعملا  موی  داز  دز ، همطاف  رب  گناب  دوب ، رهظتسم  تنطلـس  هاج و  مکح و  هب  رکبوبا  و  یبأ ؟ ُثرأ  َكابأ و ال  ُثَِرتأ 

. ءادعألا ِِهب 
: مالسلا اهیلع  ۀمطاف  یف  دیوگیم : بهذملا  یعفاش  یناهفصا  یناحلاص  ماما  یبتجم  باتک  رد 

ۀبلاطلا يرکشلاب و  ةدصاقلا  يربکلا  میرم  ّیلَعلا و  ۀعبَن  یضترملا و  ۀلیلَحو  یفطصملا  ۀلیلَس  ًاّرِس  ِۀَنُوفدَملا  ًارهَج  ۀبوُصغَملا  یلَع  ِّلَص  َّمهّللا 
. ءارهزلا ۀمطاف  ءاسنلا  ةدّیس  نیَسُحلا  نَسَحلا و  ّمأ  يودَعلا  هللا  نم 
. تسا جرد  [ 45  ] اجنیا رد  تفر  يورب  هک  یملظ  تالاح و  هلمج 
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ار يو  ناهنپ  هب  و  دـندروآ ، مشخ  هب  اراکـشآ  ار  يو  هک  ینز  نآ  رب  تسرف  تاّیحت  دورد و  ایادـخ ! راب  هک : تسا  نآ  تاملک  نیا  موهفم 

تّما روج  زا  تیاکـش  هب  ادخ  هاگرد  هب  هدنور  يربک ، میرم  يدنلب ، تعفر و  تخرد  یـضترم ، هحوکنم  یفطـصم و  دـنزرف  دـندرک . نفد 
نانز هدیـس  نیـسح ، نسح و  ردام  اتمهیب ، دوبعم  ترـضح  زا  هدنهاوخداد  ابع و  لآ  ناملاظ  رب  يرای  ایربک ، هاگراب  زا  هدـنیوج  و  افویب ،

. ارهز همطاف  ترخآ  ایند و 
مالـسلا اهیلع  همطاف  وت ، رب  تسا  لوسر  شـشخب ] هیدـه ،  ] هلحن عضاوم  نیا  هک  نک  هنّیب  ماقا  تفگ : دز و  يو  رب  گناب  نوچ  هک  لـصاح 

. داد یهاوگ  دـمایب و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  دـننکیم . دوخ  تعفنم  بذـج  ناـشیا  تفگ : درواـیب . یهاوگ  هب  ار  نیـسح  نسح و 
فّرـصت هب  عضاوم  نآ  نتـشیوخ  تلود  ماّیا  رد  نینمؤملاریما  ببـس  نیدـب  دـش . دـهاوخ  عجار  وت  هب  نیا  عفن  ياهمطاف . ثراو  وت  دـنتفگ :

: قالط  ) ِهَِّلل َةَداهَّشلا  اوُمِیقَأ  َو  لاثتما  یهاوگ  هب  ناشیا  ضرع  هک  دـننادب  وا  نایّنـس  رکبوبا و  اـت  نیموصعم ، هّمئأ  زا  یکی  چـیه  هن  تفرگن و 
. هدیاف ِبذج  عفن و  ّرج  يارب  زا  هن  دوب ، ( 2

عیب و اجنآ  دـنتفایب . دوخ  يازج  تاکرد  رد  وا  ناملاظ  تفای و  نآ  زا  رتهب  تشهب  رد  عضاوم  نیا  ضوع  همطاـف  تفگ : نینمؤملاریما  زین  و 
نادب همطاف  هچ  ره  دیـسر . قح  راوج  هب  عضاوم  نیا  هّصغ  زا  همطاف  زین  و  مرادـن ، يراک  هنایم  نیا  رد  نم  هضواعم . هلدابم و  تفرب و  يرش 

. موشیمن مّرخ  نادب  نم  دش  مّرخ 
راوج هب  هدیجنر  همطاف  و  همطاف ، ناشردام  كاپ  حور  يارب  دندرکن . یفّرصت  اجنآ  رد  مادک  چیه  همطاف  ناور  يارب  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  و 

/4 يراخب : . ] درک داریا  دوخ  حیحـص  رد  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  هکنانچ  تفر . ردپ  شیپ  هب  هتفرگ  مشخ  ناشیا  رب  و  دیـسر ، يدزیا 
[. تَیّفُُوت یّتح  هترجاهم  لزت  ملف  رکبابأ ، ترجهف  ملس  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  تَبضغف  : 42

: تفگ لوسر  هک  مالسا  ياملع  هلمج  و  دننکیم ، تیاور  [ 210 / 4 يراخب :  ] يراخب مه  و 
. اهآضِِرل یضرَی  ۀَمِطاف و  ِبَضَِغل  ُبِضغَی  َهللا  َّنإ 
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: تفگ لوسر  هک : دنیوگیم  نینچمه  و 

اهّرَس نَم  ینّرُسَی  اهاذأ و  نَم  ینیذُؤی  یّنم  ٌۀَعَضب  ُۀمطاف 
ّدح بجوم  هک  يزیچ  هب  همطاـف  رب  دـنهد  یهاوگ  درم  ود  رگا  هک : تفگ  رکبوـبا  هب  یلع  هک : دـنیوگیم  و  159 ؛] / 3 مکاح : كردتسم  ]
رد یشاب و  هدرک  ادخ  لوق  فالخ  هب  سپ  تفگ : نینمؤملاریما  منزیم . ّدح  هّتبلا  تفگ : یناریم ؟ يو  رب  ادخ  ّدح  يرکبوبا  هک  وت  دشاب ،
هب وا  تمصع  تراهط و  هب  درک  تداهـش  هماقا  یلاعت  قح  هک  اریز  تفگ : نینمؤملاریما  ّیلع ! ای  ارچ  تفگ : رکبوبا  ياهدش . یـصاع  نآرق 

: هیآ
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 

. دش شوماخ  رکبوبا  ( 33 بازحا : )

هیبنت

هک دناهدرک  رکذ  نتشیوخ  بتک  رد  ناشیا  لاثما  یناهفصا و  ناّطق  یناهفصا و  هیودرم  نب  رکبوبا  يزاریش و  رکبوبا  یناهفصا و  یناحلاص 
ّیلع ( 23 بازحا :  ) ِْهیَلَع َهَّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم   » قداص و  تسا ، ّیلع  ( 33 رمز : « ) ِِهب َقَّدَـص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  »
ّیلع ( 119 هبوت : « ) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو   » ناقداص و  نیسح ، نسحو و  هزمح  تسا و  ّیلع  ( 19 دیدح : « ) َنوُقیِّدِّصلا ُمُه  َِکئلوُأ   » و تسا ،

. تسا ّیلع  ( 84 ءارعش : « ) َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ، » هزمح رفعج و  نیسح و  نسح و  تسا و 
: َلاَقَف مالسلا  هیلع  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  ُُهتَیَالَو  ْتَضِرُع  َنیِرِخْآلا » ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو   » ِِهلْوَق ِیف  هیودرم : نبا  نع 

ِکلَذ ُهَّللا  َلَعَفَف  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا 
[. 57 / 36 راحب : ]

زا ار  يو  ایادـخ ! راب  تفگ : دـندرک . ضرع  ربمغیپ  میهاربا  رب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  تیـالو  هک  یناهفـصا  هیودرم  نبا  زا  تسا  تیاور  ینعی :
. درک نینچ  مه  یلاعت  يادخ  نک . نم  نادنزرف 

هب یقداص  وا . تیب  لها  تسا و  یلع  تسا  نآرق  رد  هک  قداص  قدـص و  ره  و  وا ، تیب  لـها  تسا و  وا  هحتاـف  رد  میقتـسملا » ُطارـصلا   » و
هنوگچ ادخ  ّصن 
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هلوق یف  دـهاش  هک : دـننک  تیاور  ناشیا  مه  و  قداص . ّیلع  و  دوب ، تایرتفم  زا  ثیدـح  نآ  هک  دـش  مولعم  سپ  دـیوگ ؟ غورد  هک  دـیاش 

دـشاب هدناوخ  دـهاش  هب  ار  يو  یلاعت  قح  هک  یـسک  و  تسا ، ّیلع  ( 17 دوه : « ) ُْهنِم ٌدِـهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  : » یلاـعت
؟ دیوگ غورد  يو  هنوگچ 

: هک دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  هک  هدمآ  یناهفصا  یلجع  حوتفلاوبا  لوصفلا  تکن  رد 
. ضوحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتح  ًاقِرَتفَی  َنل  ّیلَع  َعَم  ُنآرقلا  نآرُقلا و  َعَم  ٌّیلَع 

؟ دوش لصاح  یبذک  يو  زا  هک  دیاش  هنوگچ  وا ، بحاصم  نآرق  دوب و  نآرق  بحاصم  هک  يدرم 
: تفگ لوسر  هک  نتشیوخ  ریسفت  رد  دناهدرک  رکذ  ناشیا  ریغ  يرشخمز و  ناّطق و  یناحلاص و  و  [ 46  ] يزاریش یناورهن و  و 

َو ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َو  َنیِـساَی  ُبِحاَص  ُراَّجَّنلا  ٌبِیبَح  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ُنِمُْؤم  ُلِیبْرِخ  ٍْنیَع  َۀَـفْرَط  ِهَّللِاب  اوُرُفْکَی  َْمل  ٌۀـَثاََلث  ِمَمُْألا  ُقاَّبُس 
ْمُُهلَْضفأ َوُه 

[. 58 / 13 راحب : ]
راصنا رجاـهم و  روضح  رد  ًاـمئاد  هک  نآ  اـب  دـهدب  غورد  هب  یهاوگ  يو  هک  دـیاش  هنوگچ  دـشاب ، قیّدـص  لوسر  ّصن  هب  هک  یـصخش  و 

َنوُِقباَّسلا َو   » هروکذم ياملع  عامجا  هب  و  مظعألا ؛ ُقورافلاو  ربکألا  ُقیدّـصلا  اَنأ  تفگ : يو  مه  و  ُتبِذُـکالو ؛ ُتبذَـک  ام  هّللاو  هک : یتفگ 
و اُهباب ؛ ٌِّیلَع  ملِعلا و  ُۀنیدم  انأ  هک : تفگ  يو  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  عامجا ، هب  و  تسا ؛ وا  مالـسا  رد  ( 10 هعقاو : « ) َنوُِقباَّسلا

هلبق لها  قاّفتا  هب  تفگ  وا  و  دوب ؛ وا  ِءامّسلا  قئارط  نع  ینولس  زین و  مصخ  معز  هب  دوب ؛ وا  تاروت  روبز و  لیجنا و  نآرق و  باتک  هب  ملاع 
[. 29 / 26 راحب :  ] ٍبَاب َْفلأ  ٍبَاب  ُّلُک  ُحَتْفَی  ٍبَاب  َْفلأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَمَّلَع  ْدََقل  هک :

. دش هدوشگ  باب  رازه  یباب  يرد و  ره  زا  ارم  ملع ؛ ِباب  رازه  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  ارم  درک  میلعت  ینعی :
، يدادن یهاوگ  دوخ  تسین ، اور  زین  نآ  عامـس  تسین و  حیحـص  یهاوگ  نآ  هک  یتسناد  يو  رگا  تفرعم  ملع و  لامک  اب  يو  هک  لصاح 

مولعم ار  يو  کلذ  عم  و 
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یّقح اجنآ  رد  ار  وت  هک  نکب  يوعد  كرت  هک  یتفگ  زاب  لاح  نیا  يوعّدـلا  لـبق  همطاـف  هب  و  تسین ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ّقح  هک  يدوب 

. يدرکن لطاب  يوعد  تمصع  تراهط و  اب  همطاف  زین  و  تسین ؛
باـب نیا  رد  و  دـنناد ، قحتـسمان  دـننک و  بیذـکت  ار  دوخ  لوسر  نادـناخ  تمـصع  تراـهط و  اـب  ترتع  ّتیرذ و  هک  ار  یتـّما  داـب  مرش 

هب هحیبذ  درکیم و  هدجس  ار  ناتب  تشه  دصیـس و  لاس ، شـش  لهچ و  هک  ناشیا  راکتمدخ  تحاس  هیزنت  قیدصت و  يارب  دننک  فیناصت 
املع نیا  زا  هک  دشاب  بیرق  نع  هک  نک  ربص  تسود ! يا  دـیعب . يرب و  نیا  زا  عامجا  هب  ترتع  نادـناخ  نآ  و  دروخیم ، يّزع  تال و  مان 

: هک تمایق  هصرع  رد  دنناوخیم  تیآ  نیا  هک  يونش 
ًارِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َو  ِباذَْعلا  َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر  »

(68 بازحا : )
َنِیلَفْسَْألا َنِم  انوُکَِیل  انِماْدقَأ  َتَْحت  امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  اناَّلَضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 

(. 29 تلصف : )
ناشیا باذع  ایادخ ! راب  دندینادرگرب . ّقح  هار  زا  دـندرک و  هارمگ  ار  ام  سپ  میدرب ، دوخ  نایاوشیپ  نارادرـس و  نارتهم و  نامرف  ام  ینعی :

هارمگ ار  ام  دـندربب و  هار  زا  ار  ام  هک  ار  یناسک  نآ  اـمنب  ایادـخ ! راـب  رایـسب . یتنعل  ناـشیا  رب  نک  تنعل  نادرگ و  فعاـضمو  نک  هداـیز 
ِربخ و  میرآ ؛ ياپ  ریز  رد  ار  ناشیا  ام  ات  نایمدآ  ناوید و  دندرک ،

ُبابْسَْألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَت  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  َو  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ 
حرش دناهدرک و  ریرقت  ناشیا  ياملع  هک  نانچ  دنرذگب  تشهب  قیرط  هب  هعیش  يافعض  تیب و  لها  نامولظم  و  دیسر ؛ نایع  هب  ( 166 هرقب : )
لطاب دندرک و  راذـعا  تماقا  نآ  رب  دـنداد و  اضر  نادـب  دـناهدرک و  ملظ  نآ  نیکمت  هک  نانآ  ناشیا و  ناملاظ  و  دـش ؛ هتفگ  ياهّمـش  نیا 

، دننک هناور  خزود  هار  هب  دبا  لالغا  لسالـس و  مالیا و  تبوقع و  لیبس  رب  دندرکیم  راهظا  جارخا و  باوص  تروص  هب  ههبـش  هب  ار  اسؤر 
رد ّتیعر  کلم و  باش و  خیـش و  ریبک و  ریغـص و  نز و  درم و  زا  چیه  دـننک و  هعیـش  نامولظم  نانیکـسم و  بلط  خزود  نآ  رد  ناشیا  و 

َنِم ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاَجِر  يََرن  اََنل ال  اَم  اُولاَقَو  بّجعت : قیرط  رب  دنیوگ  مه  اب  دنباین  اجنآ 
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(64 - 62 ص :  ) ِراَّنلا ِلْهأ  ُمُصاََخت  ٌّقََحل  َِکلَذ  َّنِإ  ُراَْصبْألا ، ُمُْهنَع  ْتَغاَز  ْمأ  ًاّیِرْخِس  ْمُهاَنْذَخَّتأ  ِراَرْشْألا ،

هتفرگ ارف  هرخـس  هب  ار  ناشیا  ایند  رد  و  میدرمـشیم ، نادـب  هلمج  زا  ار  ناـشیا  اـم  هک  ار  ینادرم  مینیبیمن  هک  ار  اـم  تسا  هدوب  هچ  ینعی :
ار ناشیا  هک  ام  ياـهمشچ  ناـشیا  زا  تسا  هدـیدرگ  اـهر ] دوخ  اـی  اـهدرخ  دـیاش : اذـک .  ] اـهدوخ اـی  میتشادیم  سوسفا  ناشیدـبو  میدوب 

یف نینثا  انم  دجتال  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  هکنانچ  رگیدکی ، اب  خزودلها  تموصخ  تسرد  تسا و  ّقح  نیا  هک  یتسرد  هب  مینیبیمن .
هیآ نوچهک  دنیوگیم  هیودرم  نبا  يزاریش و  ناّطق و  یناحلاص و  هچنانچ  ادحاو . رانلا و ال 

ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هلمج دـننیبن . ار  یکی  دـننک ، بلط  اجنآ  ار  هعیـش  نوچ  کتعیـش . تنأ و  مه  ّیلع ! اـی  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  دـمآ ، ( 7 هنیب : )

: هک دنرآرب  هثاغتسا 
ًالوُذَخ ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ِینَءاج  ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدََقل  اًلِیلَخ ، ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای 

: هک دنرآرب  عزف  و  [ 47 ( ] 29 ناقرف : )
انِّبَر ِتایِآب  َبِّذَُکن  َو ال  ُّدَُرن  انَْتَیل  ای 

(،( 27 ماعنا : )
َنُوِنقُوم اَّنِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  انْعِمَس  َو  انْرَْصبَأ  انَّبَر 

(12 ةدجس : )
ُلَمْعَن اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف  ُّدَُرن  َْوأ 

زا یتثاغتسا  و  گناب ] دایرف ،  ] یخارُص دنبای . تشهب  رامث  راجشا و  راهنا و  فَرُـش و  فَرُغ و  رد  ار  هعیـش  و  دنریگ ، ندناوخ  ( 53 فارعا : )
: دوش رداص  ناشیا 

ُهَّللا ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ 
باوج رد  ناشیا  و  دـیهدب ، نآ  زا  ار  ام  هدرک و  يزور  ار  امـش  ادـخ  هک  اهتمعن  نآ  زا  اـی  بآ  نآ  زا  دـیزیر  اـم  رب  ینعی : ( 50 فارعا : )

میولت و و  ندرک ] تمالم  ندرک و  شنزرـس   ] عیرقت و  ندرک ] شنزرـس  یتشرد و  ندرک ، شوماخ  تمالم  هب   ] تیکبت لیبس  رب  دنیوگیم 
: هک دنهد  باوج 

َنیِِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ 
: هک دنهاوخ  دایرف  دنبای  تاکرد  تاملظ  رد  ار  دوخ  نوچ  و  نارفاک ؛ رب  تسا  هدینادرگ  مارح  ار  نآ  ادخ  ینعی : ( 50 فارعا : )

ًارُون اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا 
زاب دیدرگزاب و  امش  دنیوگ : امش . رون  نیا  زا  میریگ  ارف  ات  ام  هب  دیرگنب  ینعی : (. 13 دیدح : )
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ءایبنا و قیدـصت  یلاعت و  قح  هیزنت  لدـع و  دـیحوت و  تکرب  هب  تاجرد  نیا  رون و  نیا  اـم  هک  دـینک  ییانـشور  رون و  بلط  دـیور و  سپ 
هب تابوقع  عاونا  تاکرد و  نآ  امـش  و  قفانم ؛ ّالإ  کُـضِغُبیال  ٌنِمؤم و  اـّلا  َکـّبُحیال  میتفاـی . مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تـالاوم  تعباـتم و 

. دوشیم رهاظ  ناشیا  نایم  یلیاح  هتمظع - ّتلج  قح - نامرف  هب  و  دوریم ، اههرظانم  رایسب  ناشیا  نایم  و  ءایشا ، نیدب  ام  تفلاخم 
ُباذَْعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُضَف 

وا بصاون ، ینعی  ناقفانم ، ناضغبم و  تراسخ  تبیخ و  سأی و  يارب  ادخ  نامرف  هب  تسا  ّیلع  نینمؤملاریما  نآ  هک  نّذؤم  و  13 ؛) دیدح : )
: هک ترابع  نیدب  دهد  زاوآ 

َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ 
يارس رد  دنانانمؤم  هک  هفیاط  نیا  و  44 ؛) فارعا : )

َنیِِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط 
دیاوم دیاوف  و  دنوش ، نکاس  ( 73 رمز : )

ُُنیْعَْألا ُّذََلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  َو 
نیع روح  اب  تبعالم  هب  و  دنریگ ، شیپ  رد  ( 71 فرخز : )

ِنُونْکَْملا ُِؤلْؤُّللا  ِلاْثمَأَک 
(23 هعقاو : )
َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع 

هّدخم رب  هیکتو  دننک ، ضوخ  ( 44 تافاص : )
ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  انُّسَمَی  ال 

رکش حیبست و  و  ( 35 رطاف : )
ٌروُکَش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

. نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  ِنأ  مهاوعد  رخآو  دنزاس . دوخ  درو  ار  ( 34 رطاف : )
: هلآو هیلع  هللا  یّلص  یّبنلا  نع  هخیاشم  نع  میعن  یبأ  نع  برآملا  یهتنم  بحاص  يور  ام  هلیلد :

ٌعبُر مارح و  لـالح و  ٌعـبُر  هیداـعم و  هفلاـخم و  یف  ٌعـبُر  هیلاوـم و  هتیب و  لـهأ  یف  هیف و  ٌعـبُرف  ءازجأ  ۀـعبرأ  یلع  أزُجم  نآرقلا  ّنإ  لاـق : ّهنإ 
. ماکحأ ضئارف و 

[137 ۀیمطافلا : ۀلاقملا  ءانب  ]
: سابع نبا  نع  امهنع  و 

ٍباَسِح ِْریَِغب  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُثَْعُبی  َةَداَبِْعلا  ِهَِّلل  َصَلْخأ  َو  ناثوألا  ةدابع  كرّـشلا و  یَّقتا  ٍْنیَع  َۀَفْرَط  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  َْمل  يذـلا  بلاط  یبا  نب  َّیلع  ّنإ 
ُهتَعیِش َو  َوُه 

[86 / 1 لیزنتلا : دهاوش  ]
«. نیقتُمِلل ًيدُه   » یلاعت هلوق  یف  يزاریشلا  هرکذ  اذک  و 

: لاق هنا  سابعنبا  نع  اودروأ  اذک  و 
نیع ۀفرط  هب  كرشأ  نأ  ریغ  نم  یلاعت  هللااب  َنَمآ  ّهنإف  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأ  الخ  ام  ٍكرش  دعب  ّالا  دحأ  نمآ  ام  هللاو 

[. 8 / 2 بوشآرهش : نبا  بقانم  ]
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یناحلاصلا و دّـمحم  نب  دومحم  نیدـلا  دعـس  لـضافلا  خیـشلا  یناهفـصالا و  دّـمحم  نب  دّـمحم  نب  یلعالادـبع  نب  هللادـیبع  ناـطقلا  رکذ 

یلاعت هلوق  یف  یناهفصالا  ۀیودرم  نب  رکبوبا  يزاریشلا و 
َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو 

: لاق هنأ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  ( 181 فارعا : )
ِیتَعیِش َو  اَنأ  ْمُه  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌةَدِحاَو  َو  ِراَّنلا  ِیف  َنوُْعبَس  َو  ِناَتَْنثا  ًۀَقِْرف  َنیِْعبَس  َو  ٍثاََلث  یَلَع  ُۀَّمُْألا  ِهِذَه  ُقِرَتْفَت 

[. 146 / 24 راحب : ]
: هللا لوسر  لاق  لاق ، سنأ  نع  دانسالا  اذهب  و 

اَی ُْتُلق  ُهُسِّدَُـقی  َو  َهَّللا  ُحِّبَُـسی  ِشْرَْعلا  َتَْحت  یِماَمأ  ًاِمئاَق  ٍِبلاَـط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  اـَنأ  اَذِإَـف  یِماَـمأ  ِشْرَْعلا  َتَْحت  ُتْرَظَن  ِجاَْرعِْملا  ُۀَْـلَیل  َْتناَـک  اََّمل 
ِیبأ ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِةالَّصلاَو  ِءاَنَّثلا  َنِم  ُِرثُْکی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی  [ 48  ] ْمَلْعا كُِربْخُأ ، یِّنَِکل  َلاَق  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَقَبَـس  ُلِیئاَْربَج 
ِیبأ ِْنب  ِِّیلَع  ِةَروُص  یَلَع  َکَلَْملا  اَذَه  َیلاَعَت  ُهَّللا  َقَلَخَف  مالسلا  هیلع  ِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُشْرَْعلا  َقاَتْـشاَف  ِهِشْرَع  َقْوَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط 

اَی َِکْتَیب  ِلْهأ  ِۀَعیِِشل  ًاباََوث  ُهَدیِجْمَت  َو  ُهَسیِدْقَت  َو  ِکَلَْملا  اَذَه  َحِیبْسَت  َلَعَج  َو  ُُهقْوَش  َنُکْسَیَف  ُشْرَْعلا  ِْهَیلِإ  َرُْظنَِیل  ِهِشْرَع  َتَْحت  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط 
دَّمَُحم

(. اجنیا ات   233 / 2 بقانم : ]
: ُلیئربج َلاق 

شرعلا و ۀـلَمَح  ّنإ  دّـمحم ! ای  ءيدر  ٌقفانُم  ّالا  ُهضغُبی  ّیقَت و ال  ٌنمؤم  ّالا  ُهّبُِحیال  ّهنأ  ُهّبُِحی و  هللا  ّنإـف  بلاـط  یبأ  نب  ّیلَع  َّبِحأ  دّـمحم ! اـی 
نأ َّبحأ  نَم  دّـمحم ! ای  ضرألا ، ِلهأ  نِم  بلاط  یبأ  نب  ِّیلعب  ًۀـفرعم  ُّدـشأ  نوُّیناحورلا  نوُّیبوّرکلا و  شرعلا و  َلوَح  نوُّفاصلا  ّیـسرُکلا و 

هتظلِغ و یف  میلکلا  یسُوم  یلإ  هئاخَس و  یف  نامیلُس  یلإ  ِهِموَص و  یف  میرم  نبا  یـسیع  حیـسملا  یلإ  هدهُز و  یف  اّیرکز  نب  ییحَییلإ  َرُظنَی 
ْمُه َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  دّـمحم  ای  ءارقا  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  هج  یلإ و  رُظنَیلف  هئاـُکب  هفوَخ و  یف  دواد  یلإ 

َنُونَزْحَی
(62 سنوی : )

ۀمایقلا موی  هللا  ءایلوأ  دّیس  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دّمحم ! ای 
[. 38 / 39 راحب : ]

مین یگناد  تسا : مسق  راـهچ  رب  نآرق  هک : دومرف  يو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  يو ، خـیاشم  زا  میعن ، یبا  زا  تسا  تیاور  ینعی :
تیب لها  یلع و  ّقح  رد 
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یگناد و  تسا ، مارح  لالح و  ثحب  مین  یگناد  و  تسا ، يو  نانمـشد  يو و  نافلاخم  باب  رد  مین  و ]  ] یگناد و  تسا ، يو  نایلاوم  يو و 

. تسا ماکحا  ضیارف و  ثحب  مین  [و ]
تعاط تدابع و  و  درواین ، كرش  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هک  تسا  یـسک  نآ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  تسا  ساّبع  هّللادبع  زا  تیاور  و 

. دنرآرد تشهب  هب  باسحیب  ار  وا  هعیش  ار و  وا  تمایق  زور  و  درک ، صالخا  هب  ادخ 
. نیقّتُملل يًده  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  هدرک  دای  نینچمه  يزاریش  و 

، ّیلع نینمؤملاریما  زا  زج  كرش  زا  دعب  رگم  درواین  نامیا  سک  چیه  هک  هّللاو  تفگ : يو  هک  ساّبع  هّللادبع  زا  دندرک  تیاور  نینچمه  و 
رطاخ هب  هتفگن و  زابنا  ار  ادخ  زگره  ینعی  نیع . ۀفرط  کی  ادـخ  هب  دوب  هدروآ  كرـش  هک  نآ  ریغ  زا  یلاعت  يادـخ  هب  دروآنامیا  يو  هک 

. هدماین يو 
هیآ نیا  ریسفت  رد  دناهدروآ  یناهفصا  هیودرم  نبا  يزاریش و  یناحلاص و  دومحمو  یناهفصا  ناّطق  و 

َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو 
خزود شتآ  رد  هورگ  ود  داـتفه و  دـنوشیم . هورگ  هس  داـتفه و  تّما  نیا  دوـمرف : يو  هـک  مالـسلا  هـیلع  ّیلع  زا  تـیاور  ( 181 فارعا : )

. نم هعیش  منم و  دنشاب  تشهب  رد  هک  هورگ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ّیلع  نآ  زا  دعب  تشهب . رد  هورگ  کی  دنشاب و 
رد شرع ، ریز  رد  مدرک  رظن  جارعم  بش  رد  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  کـلام  سنا  زا  تسا  تیاور  دانـسا  نیدـب  و 

هیلع ّیلع  لـیئربج ! اـی  متفگ : نم  درکیم . ادـخ  سیدـقت  حـیبست و  دوب و  هداتـسیا  نم  شیپارف  شرع  ریز  رد  هک  مدـید  ار  ّیلع  دوخ  ربارب 
يادخ دّمحم ! ای  نادـب  ار  وت  مهد  ربخ  نکل  دّـمحم ! ای  هن ، تفگ : لیئربج  تساهدـمآ ؟ اجنیا  هب  نم  زا  شیپ  هتفرگ و  قبـس  نم  رب  مالـسلا 
يادخ دیدرگ . ّیلع  رادید  دنموزرآ  قاتشم و  دیجم  شرع  داتـسرفیم . رایـسب  ّیلع  رب  تاولـص  درکیم و  رایـسب  ّیلع  يانث  حدم و  یلاعت 

دنکیم ودب  رظن  دیجم  شرع  ات  شرع ، ریز  رد  ّیلع  تروص  رد  دیرفایب  ار  هتشرف  نیا  یلاعت 
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ای تفگ : لیئربج  تسا . هداد  وت  تیب  لها  هعیش  هب  هتشرف  نیا  دیجمت  سیدقت و  حیبست و  باوث  یلاعت  يادخ  و  دوشیم ، نکاس  وا  قوش  و 
ار یلع  درادیمن  تسود  و  درادیم ، تسود  ار  يو  ناتسود  و  درادیم ، تسود  ار  يو  ادخ  هک  راد  تسود  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دّمحم !
هک یناگتـشرف  یـسرک و  شرع و  نالماح  هک  یتسرد  هب  دّـمحم ! ای  رادرکدـب . قفانم  اـّلا  ار  يو  درادیمن  نمـشد  و  راـگزیهرپ ، نمؤم  اـّلا 

تسود هک  ره  دّمحم ! ای  دنرادیم . نیمز  لها  زا  هدایز  يو  تخانش  یلع و  تفرعم  نایناحور  نایبوّرک و  دناهدز و  فص  شرع  درگادرگ 
نامیلـس هب  دـنک  رظن  دـنیبب و  يو ، هزور  مـیرم و  یـسیع  هـب  دـنک  رظن  دـنیبب و  [ 49  ] يو دـهز  اـّیرکز و  نب  ییحی  هـب  دـنک  رظن  هـک  دراد 

رظن هک  دیاب  دنیب ، يو  هیرگ  سرت و  و  دواد ، هب  دنک  رظن  دنیبب و  يو ، تظلغ  تبیه و  میلک و  یـسوم  هب  دنک  رظن  دـنیبب و  يو ، تواخـسو 
هودـنا سرت و  ار  ادـخ  يایلوا  هک : تسا  نیا  يو  ینعم  هک  ار  هیآ  نیا  دّـمحم ! ای  ناوخب ، دـنک . بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  يور  رد 

. تمایق زور  تسا  ادخ  يایلوا  دّیس  بلاط  یبا  نب  یلع  دّمحم ! ای  دشابیمن .
ساّبع نبا  نع  هدمآ ، یناهفصالا  ناّطقلا  دّمحم  نب  دّمحم  یلعالادبع  نب  هّللادیبع  ثّدحملا  مامالل  بلاطملا  برآملا و  یهتنم  باتک  رد  و 

: یلاعت هلوق  یف 
ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی 

َو َنَسَْحلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمأ  یَقُّتلا  َماَلْعأ  َو  یَجُّدـلا  َحـِیباَصَم  َو  يَدُْـهلا  َۀَِّمئأ  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  اَـعَد  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذِإ  َلاَـق  لاـق : ( 71 ءارسا : )
ْمُْهنِم ُدیِزَی  ِهَّللا  َو  َلاَق  ِقْسِْفلا  َۀَِّمئأ  وُعْدَی  َُّمث  ٍباَسِح  ِْریَِغب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  َو  ْمُُکتَعیِش  َو  ُْمْتنأ  َطاَرِّصلا  اوُزوُج  ْمَُهل  ُلاَُقی  َُّمث  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا 

[154 / 38 راحب :  ] ٍباَسِح ِْریَِغب  ِراَّنلا  َیلِإ  َِکتَعیِش  ِدَِیب  ْذُخ  َُهل  ُلاَُقیَف 
یلاعت يادخ  دوش ، تمایق  زور  نوچ  تفگ : ساّبع  هّللادبع  مِهِماَمِِإب » ٍساَنُأ  َّلُک  وُعْدَن  َمْوَی   » ریسفت رد  سابع  هّللادبع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
ناشیا هب  دـناوخب و  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  نینمؤملاریما  يراـگزیهرپ  يوقت و  مـالعا  یکیراـت و  تملظ و  ياـهغارچ  يدـه و  ناـماما 

هفیاط رهب  زا  و  تسا ] هدشن  همجرت  ریخا  رطس  [ ؛ باسحیب دیور  تشهب  هب  امش و  هعیش  امش و  طارص ، زا  دیرذگب  دیوگ :
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: هک دیآیم  رب  ادن  هتردق - ّتلج  قح - ترضح  زا  هضغبم ، بصاون 
ُهوُُکلْساَف ًاعارِذ  َنوُْعبَس  اهُعْرَذ  ٍۀَلِْسلِس  ِیف  َُّمث  ُهوُّلَص  َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ 

(32 - 30 هقاحلا : )
ریجنز نآ  هک  دنرآرد  يریجنز  هب  ار  يو  سپ  دـینازوسب . خزود  شتآ  هب  ار  يو  نآ  زا  دـعب  دـیهنرب و  دـنب  لغ و  ار و  يو  دـیریگب  ینعی :

ْمَُهل َدَِجت  َْنل  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُْملا  َنِإ  کلهم  عضوم  هب  ناشیا  ضغب  قافن و  مّدقم  نوچ  ترخآ . زگ  هب  دوب  زگ  داتفه 
يِوْشَی ِلْهُْملاَک  ٍءاِمب  اُوثاُغی  اُوثیِغَتْـسَی  ْنِإ  َو  رقـس ، باذـع  زا  تثاغتـسا  زا  دـعب  دـنوش ، ناشیا  یقاس  هینابز  لُُزن  هب  دـش ، ( 145 ءاسن :  ) ًاریِصَن

ًامِیلَأ ًاباذَـع  َو  ٍۀَّصُغ  اذ  ًاماعَط  َو  دـنرآ ، رـضاح  میحج  هدـئام  هب  ار  ناـشیا  اـجنآ  زا  و  ( 29 فهک :  ) ًاـقَفَتُْرم ْتَءاـس  َو  ُبارَّشلا  َْسِئب  َهوُجُْولا 
ْمَُهل َو  نآ  ضوـع  هب  ( 106 دوه :  ) ٌقیِهَـش َو  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ماعط  زا  دـعب  و  دـننک ، هضرع  ناـشیا  رب  ( 13 لمزم : )

تاباقع نیا  لاثمأ  دنهدیم و  ( 22 - 21 جح :  ) ِقیِرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ  َو  اهِیف  اوُدیِعُأ  ٍّمَغ  ْنِم  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  امَّلُک  ٍدـیِدَح  ْنِم  ُعِماقَم 
. دنرادیم ینازرا  ناشیدب  هدلاخ  همئاد  هفدارتم  هبقاعتم 

همایقلا موی  لبق  ایند  رد  هدمآ  دورف  تیب  لها  يادعا  هب  هک  اهلاکن  زا  یضعب  رکذ  رد  هیبنت :

، هبّذـکف ثیدـح  نع  ۀـبحُّرلا  یف  اًلجر  لأس  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنإ ] ، ] نارمع نبا  نع  هیلاع ، دـیناسا  هب  هدـمآ  یناحلاص  یبتجم  باـتک  رد 
ّهللا ُعدُأ  لاق : َكَرـصب : یمُعی  نأ  ینتبّذک  َتنُک  نإ  کیلع  هللا  اوُعدأ  لاقف : ُکَتبّذَـک . ام  لاقف : ینتبّذـک . دـق  ّکنإ  مالـسلا : هیلع  ّیلع  لاقف 

. ُهُرصب َِضُبق  یتح  دجسملا  نم  جُرخَی  مَلَف  هیلع ، اعَدَف 
اوداقی هب  اورم  یّتح  انسلجم  نم  انُمق  امف  هللا ، یف  ُهُضَغبأ  ّینإف  ًایلَع  ُّبُِحی  َناک  نم  لوقی : وه  ٌلجر و  انب  ّرَمَف  ًاسولج  اّنُک  لاق : رـشعم  یبأنع 

. یمعأ وه 
: تفگ وا  هک  رمع  هللادبع  زا  دناهدرک  تیاور  ینعی :

نینمؤملاریما تسا . نینچ  هن  تفگ : درک و  یلع  بیذکت  درم  نآ  یتیاکح و  یثیدح و  زا  دیسرپ  ار  يدرم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
وت تفگ : ّیلع 

موی لبق  ایند  رد  هدمآ  دورف  تیب  لها  يادعا  هب  هک  اهلاکن  زا  یضعب  رکذ  رد  هیبنت :
همایقلا
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نینمؤملاریما نخـس . نیا  رد  ار  وت  متـشادن  غورد  هب  مدرکن و  بیذـکت  ار  وت  تفگ : درم  نآ  یتـشاد ؟ غورد  هب  ارم  يدرک و  نم  بیذـکت 

اعد تفگ : درم  دنک . انیبان  تمشچ  یلاعت  يادخ  ات  منکیم  اعد  و  هتـشاد ؛ ییوگغورد  هب  ارم  وت  رگا  وت  رب  منک  دب  ياعد  نم  تفگ : یلع 
درد ممـشچ  هک  دوب  هتفرگ  تسد  اـب  ار  دوخ  مشچ  هک  دوب  هتفرن  نوریب  دجـسم  زا  زونه  يو . ّقـح  رد  درک  دـب  ياـعد  نینمؤـملاریما  نک .

. منیبیمن چیه  دنکیم و 
دراد تسود  ار  یلع  هک  دشاب  هک  تفگیم : تشذگب و  ام  رب  يدرم  میدوب ، هتسشن  یتعامج  ام  تفگ : وا  هک  تسا  تیاور  رـشعم  وبا  زا  و 

و [ 50  ] دوب انیبان  وا  دندروآیم و  ار  يو  هک  میدوب  هتساخنرب  سلجم  زا  هک : دیوگیم  يوار  ادخ ؟ يارب  زا  مرادیمنمـشد  ار  يو  نم  هک 
. دنتشذگیم وا  هب  مدرم 

متفگ مالغ  هب  نم  دزب . رد  دیسرب و  هفیلخ  رفعجوبا  ِلوسر  هک  نتشیوخ  هناخ  رد  مدوب  هتفخ  نم  هک : دیوگیم  شمعالا  نارهم  نب  نامیلس 
و متـساخرب ، فئاخ  روعذم و  نم  و  نینمؤملاریمأ ، بِجأ  دنتفگ : ارم  لاح  رد  و  هنعّللا ،) هیلع   ) دنرفعجوبأ نالوسر  تفگ : تسیک ؟ نیاهک 
. دشاب نم  لتق  قدص ، ردو  نتفگ ، دیابب  تسار  دسرپ و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  تبقنم  نم  زا  هک  تسا  نآ  نم  راضحتـسا  زا  ضرغ  هک  متـسناد 
هب نوچو  متفرب ، نم  دندرکیم و  لاجعتسا  جاعزا و  نالوسر  و  مدرک ، دوخ  رب  طونح  نفک و  و  متشونب ، همان  ّتیصو  متـساخرب و  لاح  رد 

نیا تفگ : دینـشب  نم  زا  طونح  يوب  نوچ  و  دوب ، لصّتم  يو  هبکر  هب  نم  هبکر  هک  ناـنچ  دـینادرگ  بّرقم  دوخ  رب  ارم  مدیـسر  يو  شیپ 
ارم رفعجوبا  درک ، نینچ  دـیاب  راـچان  هب  میوگب و  تسار  رگا  هک  دوب  نآ  طوـنح  ببـسهک  متفگ  متفگ و  زاـب  لاـح  نمو  تسا ؟ يوـب  هچ 

ثیدـح دـنچ  نامیلـس ! ای  تفگ : ارم  تسـشنزاب و  تسار  عجـضم  زا  و  هّللاب ، ّالا  ةُّوق  لوَحال و ال  تفگ : دینـشب  هملک  نیا  نوچ  دـشکیم .
رد نم  هک  نادـب  وت . رازه  هد  نآ  رب  هدایز  منک  تیاور  یثیدـح  نم  تفگرفعجوبا : رازه . هد  متفگ : نم  یلع ؟ لـیاضف  رد  ینکیم  تیاور 

لصاح یتّوق  مالسلا  هیلع  ّیلع  بقانمو  لیاضف  اب  اج  ره  رد  و  متخیرگیم ، رهش  هب  رهش  ناشیا  شطب  فوخ  زا  هّیماینب  رود 

موی لبق  ایند  رد  هدمآ  دورف  تیب  لها  يادعا  هب  هک  اهلاکن  زا  یضعب  رکذ  رد  هیبنت :
همایقلا
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ماش زامن  ات  متفر  يدجـسم  هب  نم  دـش  ورف  باتفآ  نوچ  و  هنهک ،] هدـنژ و  قَلَخ :[  تخـس  یـسابل  اب  مدیـسر  ماش  هب  رمالارخآ  ات  مدرکیم 

، امِهِمسا یلع  امُکُمسا  نمب  امکب و  ًابحرم  تفگ : ماما  دندرک . مالـس  دندمآ و  دجـسم  هب  كدوک  ود  داد  زاب  مالـس  ماما  نوچ  و  مراذگب ،
يو زا  ناکدوک  نیا  تسیک و  ماما  هک : مدیـسرپ  دوخ  بنجلاب  بحاص  زا  تسا . ناشیا  مان  امـش  مان  هکیناسک  هب  امـش و  هب  اـبحرم  ینعی :

نـسح ماـن  ار  یکی  تسین . رگید  سک  خیـش  نیا  زج  یلع  ّبحم  رهـش  نیارد  و  تسا ، ناـکدوک  نیا  ّدـج  ماـما  نیا  تفگ : دـناسک ؟ هچ 
مردپ زا  منکیم  تیاور  نم  يدرگ . نیعلا  ریرق  نادب  وت  هک  منک  یتیاکح  ار  وت  خیش ! ای  متفگ : متساخرب و  نم  و  نیسح ، ار  یکی  هدرک و 

زا نیسح  نسح و  تفگ : نانک و  هیرگ  دمآ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  میدوب  لوسر  کیدزن  رد  ام  تفگ : وا  هک  سابع  هّللادبع  مّدج  زا 
امهقلخ يّذلا  هللاوف  یکبتالۀمطاف ، ای  تفگ : لوسر  دوب ؟ اجک  ناشیا  ییاج ] رد  ندـنام  بش   ] تایب شود  هک  منادیمن  دـنتفرب و  نم  شیپ 

زا تسا  رتنابرهم  رتهدننکفطل و  ناشیدب  وا  هک  دیرفایب  ار  ناشیا  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  يرگم . همطافيا ! ینعی : کنم ، امهب  فطلأ  وه 
! ایادـخ راب  ینعی : امهمِّلَـس ، امهظفحأف و  ًارحب  وأ  ًارب  اذـخأ  اـناک  نإ  ّمهللا  تفگ : تشادرب و  اـعد  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  وت .

دورف لیئربج  راد . تمالـس  هب  راد و  هاگن  ار  ناشیا  وت  َرت ، رد  رگا  و  دـنوریم ، کشخ  رد  رگا  اـیرد ، هار  رگا  و  دـناهتفرگ ، ناـبایب  هاررگا 
، امهظفحی ٌکَلَم  امهیلع  هللا  لّکو  دـق  راّجنلا  ینب  ةریظح  یف  نامئان  امهنم ، لضفأ  امهوبأ  ةرخـالا و  یف  نالـضاف  اـمه  روخم : مغ  هک  دـمآ 

يادخ و  دناهتفخ ، راّجنلا  ینب  ریظح  رد  ناشیا  و  ناشیا ، زا  تسا  رتلضاف  ناشیا  ردپ  و  ترخآرد ، دنلضاف  ایند و  رد  دنلـضاف  ناشیا  ینعی :
. تفر راّجنلا  ینب  ریظح  هب  تساخرب و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دنکیم . ناشیا  تظفاحم  ات  ناشیا  رب  هدـینادرگ  لّکوم  ياهتـشرف  یلاعت 

يرپ هدرتسگب و  ناشیا  ریز  رد  يرپ  دـید ، یکلم  و  دوب ، هتفخ  هدرک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندرگ  رد  تسد  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 
تخادنا ناشیا  رس  رب  ار  دوخ  داتفا و  هیرگ  رد  حرف  تیاغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  هتخاس . ناشیا  لالج  هب  رگید 
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دنیوگو هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  لوسر  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  تشادرب و  لیئربج  ار  نیـسح  دندش  رادیب  نوچ  دادیم . ناشیا  يور  رب  هسوب  و 

هللا امکفّرـش  اـمک  امکّنفرـشأل  هللاو  تفگیم : هار  رد  لوـسر  و  پـچ ، شود  رب  ار  نیـسح  داـهن و  تـسار  شود  رب  ار  نـسح  لوـسر  هـک :
[51  ] هدرک میظعت  هداد و  فیرشت  ار  امش  ادخ  هک  نانچ  منک  یمیظعت  مهد و  یفیرـشت  ار  امـش  زورما  نم  هک  ادخ  ّقح  هب  ینعی : لجوّزع ،

َمِْعن رکباـبا ! اـی  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دوش . وت  لـمح  فیفخت  اـت  هدـب  نم  هب  ار  یکی  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : دیـسرپ و  رکبوبا 
. قلخ عامجا  هب  درک  يدانم  ات  دومرفب  ار  لالب  و  امهنم ؛ لضفأ  امهوبأ  لومحملا و  معن  لماحلا و  معن  يُور - و  نابکاّرلا - َمِْعن  نـالماحلا و 

: تفگ تساخ و  ياپرب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  دندش  عمج  دجسم  هب  قلخ  نوچ 
اَمُُهتَّدَج َو  هللا  لوسر  اَمُهُّدَج  اَنأ  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق : ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  یََلب  اولاقف : ًةَّدَـج  َو  ًاّدَـج  ِساَّنلا  ِْریَخ  یَلَع  ْمُکُّلُدأ  الأ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم 

ُْنب ُِّیلَع  اَمُهُوبأ  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق : هَّللا ، َلوُسَر  اَی  یََلب  اولاق : ًاّمُأ ؟ َو  ًابأ  ِساَّنلا  ِْریَخ  یَلَع  ْمُکُّلُدأ  الأ  سانلا  رشعم  ای  دلیوخ ؛ تنب  ُۀَجیِدَخ 
ًاّمَع ِساَّنلا  ِْریَخ  یَلَع  ْمُکُّلُدأ  الأ  سانلا ! َرـشعم  ای  هللا . لوسر  دّمحم  تنب  ُۀَـمِطاَف  اَمُهُّمُأ  َو  ُُهلوسر  ُهللا و  ُهُّبُحی  َهلوسر و  هللا و  ّبُحی  ٍِبلاَط  ِیبأ 
ِیبأ ُْتِنب  ٍِئناَه  ُّمُأ  اَمُُهتَّمَع  َو  ۀنجلا  یف  ریطی  يذلا  نیحانجلا  وذ  ُراَّیَّطلا  ٌرَفْعَج  اَمُهُّمَع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  اولاق : ًۀَّمَع ، َو 

ِلوُسَر ُْنب  ُمِساَْقلا  اَمُُهلاَخ  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق : ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  یََلب  اولاقف : ًَۀلاَخ ؟ َو  ًالاَخ  ِساَّنلا  ِْریَخ  یَلَع  ْمُکُّلُدأ  الأ  ُساَّنلا  َرشعم  ای  ٍِبلاَط ؛
ِهَّللا ِلوُسَر  ْتِنب  ُبَْنیَز  اَمُُهَتلاَخ  َو  ِهَّللا 

.[ توافت یکدنا  اب  . 319 / 36 راحب : ]
. دنانیـسح نسح و  تفگ : هّللا ! لوسر  ای  یلب . دنتفگ : هّدج ؟ ّدـج و  هب  یناسک  نیرتهب  هب  ار  امـش  منک  تلالد  نامدرم ! تعامج  يا  ینعی :
اب یناسک  نیرتهب  هب  ار  امـش  منک  تلالد  نامدرم ! يا  تفگ : رگید  دلیوخ . تنب  تسا  هجیدخ  ناشیا  هّدج  و  تسا ، ادخ  لوسر  ناشیا  ّدج 

ادخ وا  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناشیا  ردپ  هک  دنانیسح  نسح و  تفگ : هّللا ! لوسر  ای  یلب . دنتفگ : ردپ ؟ ردام و 
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. ادـخ ربمغیپ  دّـمحم  رتخد  تسا  همطاف  ناشیا  ردام  و  دـنرادیم ، تسود  ار  يو  ادـخ  لوسر  ادـخ و  و  درادیم ، تسود  ار  ادـخ  لوسر  و 
نسح و تفگ : هّللا ! لوـسر  اـی  یلب . دـنتفگ : هّمع ؟ ّمع و  اـب  یناـسک  نیرتـهب  هب  ار  امـش  منک  تلـالد  ناـمدرم ! تعاـمج  يا  تـفگ : رگد 

تـسا یناهّما  ناشیا  هّمع  و  درپیم ، ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  هک  تسا ] هداد  وا  هب   ] لابود ِدنوادخ  تسا . راّیط  رفعج  ناشیا  ّمع  دنانیـسح .
: تفگ هّللا ! لوسر  اییلب  دنتفگ : هلاخ ؟ لاخ و  اب  یناسک  نیرتهب  هب  ار  امش  منک  تلالد  نامدرم ! تعامج  يا  تفگ : رگد  بلاطوبا . رتخد 

هیلع هللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  تسا  بنیز  ناشیا  هلاخ  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  تسا  مساق  ناشیا  لاخ  دنانیسح . نسح و 
: تفگ سپ  هلآ . و 

امهلاخو امهتّمع  ۀّنجلا و  یف  امهّمأ  امهوبأ و  ۀّنجلا و  یف  امهتّدج  ۀّنجلا و  یف  امهّدج  ۀـّنجلا و  یف  نیـسحلا  نسحلا و  ّنأ  مَلعَت  ّکنإ  َّمُهّللا 
، رانلا یف  امُهُضِغُبی  نَم  ۀّنجلا و  یف  امهّبُِحی  نم  ۀّنجلا و  یف 

هّمع ّمع و  و  دنـشابیم ، تشهب  رد  ناشیا  هّدج  ناشیا و  ّدـج  و  دـشابیم ، تشهب  رد  نیـسح  نسح و  هک  ینادیم  وت  ایادـخ ! راب  يا  ینعی :
خزود رد  ناشیا  نانمشد  و  دنشابیم ، تشهب  رد  ناشیا  ناتسود  و  دنشابیم ، تشهب  رد  ناشیا  هلاخ  لاخ و  و  دنـشابیم ، تشهب  رد  ناشیا 

. دنشابیم
؟ یلوم ای  یبرع  تفگ : هفوک . زا  متفگ : نم  تسا ؟ اجک  دلوم  ار  وت  ّباش ! يا  تفگ : خیـش  متفگب ، نیا  نم  نوچ  هک : دـیوگیم  رفعج  وبا 

یتـعلخ ارم  لاـح  رد  و  ياهدیـشوپ ! قلخ  ناـیم  رد  هک  یـسابل  توسک و  نیا  رد  ینکیم  تیاور  وـت  هک  ثیدـح  نیا  تفگ : مبرع . متفگ :
نیعلاریرق زورما  ار  وت  نم  هک  ادـخ  هب  تفگ : سپ  متخورفب . رانید  دـص  هب  ار  رتسا  نآ  نم  و  دـینادرگ ، راوس  دوخ  رتسا  رب  ارم  دـیناشوپ و 

نوریب اـجنآ  زا  يدرم  و  دروآ ، يدجـسم  رد  هب  تفرگ و  نم  تسدو  دـنک ؛ مشچ  نشور  ار  وت  هک  ّیباـش  هب  منک  تلـالد  ار  وت  و  منادرگ ،
وت هب  تیب  لها  ّتبحم  يارب  هک  ادـخ  هب  داد ؟ وت  هب  سک  نالف  هن  مسانـشیم ! ار  رتسا  تعلخ و  تفگ : دوب و  دجـسم  نآ  ماـما  يو  دـمآ و 

: لاق ّهنأ  [ 52  ] يّدج نع  ۀیاور  متفگ : نم  نک . تیاور  یثیدح  نم  رهب  زا  تفگ : ارم  سپ  تسا . هداد 
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اَم هلآو : هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ًادیِدَش  ًءاَُکب  یِْکبَت  مالسلا  اهیلع  ُۀَمِطاَف  ْتَءاَج  ْذِإ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ِِّیبَّنلا  َْدنِع  ًادوُُعق  اَّنُک  َلاَق 

: هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ُِّیبَّنلا  اََهل  َلاَقَف  َُهل ؛ َلاَم  َال  ٍمِدـْعُم  ْنِم  ِکَجَّوَز  ِكَابأ  َّنأ  َْنُلق  َو  ٍْشیَُرق  ُءاَِسن  ِیْنتَرَّیَع  َِتبأ  اَی  َْتلاَق : ُۀَـمِطاَف ؟ اَـی  ِکـیِْکُبی 
ِلْهأ یَلَع  َعَلَّطا  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  َلِیئاَکیِم  َو  َلـِیئَْربَج  َِکلَذـِب  َدَهْـشأ  َو  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُهَّللا  ِکَـجَّوَز  یَّتَح  ِکـُتْجَّوَز  اَـم  ِهَّللا  َوَف  َِّنیِْکبَتـال 

َو ًاْبلَق  ِساَّنلا  ُعَجْـشأ  ٌِّیلَعَف  ًاّیِـصَو  ُهَذَـخَّتا  َو  ُهاَّیِإ  ِکَجَّوَزَف  ًاِّیلَع  ِِقئاَلَْخلا  َنِم  َراَتْخاَف  َۀَِـیناَّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  ًاِّیبَن  ُهَثَعَبَف  ِكَابأ  ِِقئاَلَْخلا  َنِم  َراَـتْخاَف  اَْینُّدـلا 
َو ِۀَّنَْجلا  ِلْهأ  ِباَبَش  اَدِّیَـس  اَمُه  َو  ُهاَْنبا  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ًاْملِع  ِساَّنلا  ُمَلْعأ  َو  ًاْملِـس  ِساَّنلا  ُمَْدقأ  َو  ًاّفَک  ِساَّنلا  ُحَمْـسأ  َو  ًاْملِح  ِساَّنلا  ُمَلْحأ 
َو ِْنیَتَّلُح  ِكُوبأ  یَـسُْکی  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َوَف  َِّنیِْکبَت  َال  ُۀَـمِطاَف  اَی  َّلَـجَو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  اَـمِِهتَماَرَِکل  ٌرِیبَش  َو  َرَّبَش  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  اَمُهُمْـسا 

ٌِّیلَع ُءیِجَی  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  َیلِإ  ُتیِعُد  اَذِإ  یِّنِإَف  َِّنیِْکبَت  َال  ُۀَمِطاَف  اَی  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ِِهتَماَرَِکل  ًاِّیلَع  ُُهلِواَنُأَف  يِدَِـیب  ِدْـمَْحلا  ُءاَِول  َو  ِْنیَتَّلُح  ٌِّیلَع 
َمِْعن ُدَّمَُحم  اَی  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِلاَوْهأ  ِیف  ٍداَنُم  يِداَُنی  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َِّنیِْکبَت  َال  ُۀَـمِطاَف  اَـی  یِعَم  ًاـِّیلَع  َعَّفَـش  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َِینَعَّفَـش  اَذِإ  َو  یِعَم 

ُمُه ُُهتَعیِـش  َو  ِۀَّنَْجلا  ِحـِیتاَفَم  یَلَع  ِیُننیُِعی  ٌِّیلَع  ُۀَـمِطاَف  اَـی  ٍِبلاَـط ؛ ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َكوُـخأ  ُخأـْلا  َمِْعن  َو  ِنَـمْحَّرلا  ُلـِیلَخ  ُمـیِهاَْربِإ  َكُّدَـج  ُّدَْـجلا 
. ۀَماَیِْقلا َمْوَی  َنوُِزئاَْفلا 

دمآ و مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  کیدزن  میدوب  هتسشن  ام  تفگ : يو  هک  دوخ  ّدج  زا  منکیم  تیاور  ینعی :
دـننکیم و شنزرـس  ارم  شیرق  ناـنز  تـفگ : همطاـف ! يا  ییرگیم  ارچ  تـفگ : هـلآو  هـیلع  هللا  یّلــص  ادـخلوسر  تـسیرگیم . تـخس 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  ربـمغیپ  تسین . راهظتـسا  لاـم و  ار  وا  هک  تسا  هداد  یـشیورد  هب  ار  وت  ادـخ  لوسر  تردـپ  دـنیوگیم :
هب ار  لیئاکیم  لیئربج و  و  دوخ ، شرع  يالاب  رب  داد  ودب  ار  وت  یلاعت  يادخ  تسخن  ات  مدادـن  ودـب  ار  وت  نم  هک  ادـخ  هب  همطاف ! يايرگم 

دعب داتسرفب . تّوبن  تلاسر و  هب  ار  يو  دیزگرب و  ار  وت  ردپ  قیالخ  هلمج  زا  و  نیمز ، لها  رب  درک  عالّطا  ّلجوّزع - يادخ - و  درک ، هاوگ 
درک رگید  یعالّطا  یلاعت  يادخ  نآ  زا 
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نامدرم نیرتعاجـش  یلع  و  وا ، زا  نمو  تسا  نم  زا  یلع  و  درک ، نم  ّیـصو  ار  يو  و  داد ، ودب  ار  وت  و  دیزگرب ، ار  یلع  قیالخ  هلمج  زا  و 

نیرتملاع و  مالـسا ، هب  تسا  نامدرم  نیرتمّدـقم  و  فک ، هب  تسا  نامدرم  نیرتیخـس  و  ملح ، هب  تسا  نامدرم  نیرتمیلح  و  لد ، هب  تسا 
تـسا ریبُش  ّربش و  تاروت  رد  ناشیا  مان  و  دناتشهب ، لها  ناناوج  نارتهم  ناشیاو  دنايو ، نارـسپ  نیـسح  نسح و  و  ملع ، هب  تسا  نامدرم 

ار یلع  و  دنناشوپرد ، هّلُح  ود  ار  وت  ردپ  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک  ادـخ  هب  يرگم . همطاف ! ای  ّلجوّزع - يادـخ - رب  ناشیا  يراوگرزب  زا 
يادخ و  ّلجوّزع - يادخ - رب  وا  يراوگرزب  تمارک و  زا  مهد  یلع  هب  ار  نآ  نم  دشاب ، نم  تسد  رد  دمحلا ] ءاول   ] دمحا ياولو  هّلُح ، ود 
کین دّمحم ! ای  هک : دنک  ادن  يدانم  دوش ، تمایق  زور  نوچ  يرگم . همطاف ! ای  دنک . لوبق  ام  تعافشو  نم ، اب  دهد  تعافـش  ار  یلع  یلاعت 

يو هعیـش  و  دشاب ، یلع  تسد  رد  تشهب  ياهدیلک  بلاط . یبا  نب  ّیلع  وت  ردارب  تسا  يردارب  کین  و  لیلخ ، میهاربا  وت  ّدج  تسا  يّدج 
[93 - 92 / 37 راحب : . ] دنور تشهب  هب  تمایق و  زور  دنشاب  ناراگتسر 

رازه هد  داد و  نم  هب  هماجیـس  مایبارعا . متفگ : یلوـم ؟ اـی  یبارعا  تفگ : هفوـک . زا  متفگ : َْتنأ ؟ َْنیأ  نِم  تفگ : متفگب ، نیا  نـم  نوـچ 
نالفلآ دجـسم  هب  ات  ایب  ادرف  یلاعت . هّللا  ءآش  نا  تسا  یـضتقم  نتفگ  وت  هب  تسه ، یتجاح  ارم  يدینادرگ . مّرخ  ار  ام  تفگ : سپ  مهرد .

نادـب نوچ  دـش . زور  اـت  مدوب  میظع  بارطـضا  رد  بش  نآ  تفگ : رفعجوـبا  مالـسلا . هیلع  ّیلع  ضغبُم  تسا  يردارب  اـجنآ  ارم  هک  میور 
[53  ] هتخادنا يور  رب  همامع  فرطو  هتسب  رس  رب  هماّمع  داتسیاب . نم  بنج  رد  هک  مدید  یناوج  مداتسیاب . زامن  لها  فص  رد  میتفر  دجسم 
تفرگ و نم  تسد  داد  زاب  مالس  نوچ  و  دوب ، ناکوخ  يورو  رس  نوچ  يو  يور  رس و  داتفیب ؛ يو  يور  زا  هماّمع  درک ، دوجس  مزع  نوچ 

لآ نّذؤم  نم  هک  نادـب  تفگ : درب و  دوخ  هناخ  هب  ارم  تفرگ و  نم  تسد  یلب . متفگ : يداـقتعا . مه  نم  ردارب  اـب  هک  منادیم  تفگ : ارم 
يزور مدرکیم . نعل  ترَک  رازه  راهچ  هنیدآ  زور  حبص  ره  رد  مدرکیم . نعل  راب  رازه  تماق  زامن و  گناب  نایم  يزور  ره  و  مدوب ، نالف 

ناکد نآ  رد 
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رب وا  باحـصا  و  مدـید ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  مدوـب و  تشهب  رد  نم  هک  مدـید  باوـخ  رد  تسا ، ربارب  رد  هک  مدوـب  هتفخ 

تـسد رد  بآ  هساـک  هک  مدـید  ار  نسح  وا  پچو  تسار ، بناـج  رب  نیـسح  نسح و  و  هداتـسیا ، وا  شیپ  ّیلع  نینمؤملاریماو  وا ، یلاوـح 
هساک نآ  زا  هلمج  و  دادب ، لوسر  باحصا  هب  و  داد ، نیسح  هب  و  دادب ، نینمؤملاریما  هب  و  دادیم ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخلوسر  هب  هتفرگ 

. دندیماشایب
أ ّيّدج ! ای  تفگ : نسح  هد . بآ  تسا  هدز  هیکت  ناکد  نیا  رب  هک  ار  صخـش  نیا  ینعی : ناکّدـلا ، اذـه  یلع  ءیکّتملا  قسا  تفگ : لوسر 
[، 92 / 37 راحب :  ] ٍةَّرَم ِفَالآ  َۀََـعبْرأ  ِمْوَیلا  ُهَنَعل  ْدَـق  َو  ِۀَـماَقِْإلا  َو  ِناَذْألا  َْنَیب  ٍةَّرَم  َْفلأ  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  يِدـِلاَو  ُنَْعلَی  َوُه  َو  اَذَـه  َیِقْـسأ  ْنأ  ِینُُرمَْأت 

نعل ارم  ردـپ  راـب  رازه  زور  ره  وا  هک  مهد  بآ  هنوـگچ  ار  وا  نم  مـهد . بآ  ار  صخـش  نـیا  هـک  ياـمرفیم  ارم  وـت  نـم ! ّدـج  يا  ینعی :
: تفگ دمآ و  نم  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  تسا . هدرک  نعل  راب  رازه  راهچ  زورما  و  دنکیم ،

، یهجو یف  َلَفَت  ّهنأک  ُُهتیأَرَف  یمد  یمَحل و  نِم  وه  همتشَت و  یّنم و  ٌّیلع  اّیلع و  نعُلتأ  هللا ! ۀنعل  کیلع  کل  ام 
ار وا  وـت  تسا و  نم  زا  یلع  ییوـگیم ؟ دـب  وا  هب  ارچ  داـب . وـت  رب  تنعل  هک  ینک  یم  تنعل  ار  وا  هک  تسا  هدوـب  هچ  یلع  اـب  ار  وـت  ینعی :
ام هللا  ّریغ  تفگ : دزب و  يدگل  ارم  تخادنا و  نم  يور  رد  ویخ  هک  ار  ربمغیپ  مدـید  و  تسا ؛ نم  نوخ  تشوگ و  زا  یلع  یهدیم . مانـشد 

سپ دوب . هتفرگ  ناکوخ  تروص  نم  رـس  يور و  هک  مدش  رادیب  باوخ  زا  نم  دانادرگب . ار  وت  تمعن  هیلح و  یلاعت  يادخ  ۀمعن ، نم  کب 
قافن هضُغبو  نامیإ  ٍّیلع  ُّبح  نامیلـس ! ای  تفگ : سپ  هن . متفگ : نم  یتسنادیم ؟ ار  ثیدح  ود  نیا  وت  نامیلـس ! ای  تفگ : هفیلخ  رفعجوبا 

ار وا  هک  يادـخ  هب  تسا . قاـفن  یلع  ضغب  و  تسا ، ناـمیا  یلع  ّبح  نامیلـس ! يا  ینعی : قفاـنُم ، اـّلا  هضغُبی  ـال  ٌنمؤم و  اـّلإ  هّبُحیـال  هللا  و 
. یقش قفانم  ّالا  درادن  نمشد  ار  وا  و  یقّتم ، نمؤم  ّالا  درادن  تسود 

نالتاق رد  ییوگیم  هچ  ریما ! ایمتفگ  دـیوگ : نامیلـس  ناـمالا . کـل  و  تفگ : نینمؤملاریما ! اـی  ناـمالا  متفگ : نم  هک  دـیوگیم  ناـمیلس 
. دنشاب خورد  رد  تسا و  خزود  هب  ناشیا  تشگزاب  ینعی : راّنلا ، یف  راّنلا و  َیلإ  تفگ : مالسلا ؟ هیلع  نیسح 
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نم شیپ  زا  نوچ  َْتعِمَس ، اَِمب  ْثِّدَحَف  ْجُرْخا  ُناَْمیَلُس  اَی  ٌمیِقَع  ُْکلُْملا  تفگ : دور ؟ خزود  هب  دشکب  ار  یکی  لوسر  نادنزرف  زا  رگا  متفگ :

رایسب تالص  داد و  يو  هب  تعلخ  نآ  زا  دعب  و  نک ؛ ثیدح  یهاوخیم  هچ  ره  يوگزاب و  يدینش  نم  زا  هک  ثیدح  ود  نیا  يور ، نوریب 
. دینادرگزاب و 

هب یتّجح  ینعی : هلـالج ، ّلـج  هللا  ِيدـی  نیب  فوقوملا  ۀـجحلا  سئب  متفگیم : شیوخ  سفن  رد  متـساخرب و  يو  شیپ  زا  دـیوگ : ناـمیلس 
. ار وت  دنرادب  ادخ  هاگرد  رب  هک  ماگنه  نآ  يارب  زا  ياهداهن  تسد 

یئاط يدرمو  دوب ، هداهن  ام  شیپ  یغارچ  و  دنیوگ ، هیرماع  ار  نآ  هک  ام  نآ  زا  میدوب  ياهعیض  رد  ام  تفگ : هملـس  ینب  یلاوم  زا  يدرم  و 
دنامن تمالس  هب  سک  چیه  دندوب  رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح  برحرد  هک  هفیاط  نآ  زا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  دوب . رـضاح  ام  شیپ  رد 

تساخرب یئاط  دش . ناشیرپ  غارچ  لاح  رد  دیسرن . يررض  چیه  ارم  مدوب و  هفیاط  نآ  زا  نم  تفگ : یئاط  نآ  دیـسر . يو  هب  ییالب  هک  ّالا 
هب ات  دـیودب  نیعل  نآ  دـش ، نانچ  نوچ  درک . تیارـس  يو  ندـب  هلمج  هب  داتفا و  يو  هبابـس  [ 54  ] تشگنا رد  شتآ  دـنک  غارچ  حالـصا  ات 

نوچ بآ  رـس  رب  شتآ  دمآیم  بآ  رـس  رب  نوچ  دـشیم و  قرغ  يدـش  ورف  بآ  هب  نوچ  تخادـنا . بآ  رد  ار  دوخ  دیـسر و  تارف  رانک 
: هیبنت نتم 112  يربطلا  دامع  (ع ،) تیب لهأ  لئاضف  دیسر . خزود  هب  شتآ  بآ و  نایم  رد  نوعلم  نآ  سپ  تخوسیم . دوب  هداتسیا  نغور 

104 ص :  همایقلا .....  موی  لبق  ایند  رد  هدمآ  دورف  تیب  لها  يادعا  هب  هک  اهلاکن  زا  یضعب  رکذ  رد 
: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلع  رقابلا 

. رانلا یف  ههجو  یلع  هللا  هّبکأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دّمحم  لآل  ًاضغبُم  تام  ّمث  راهنلا  َماص  لیّللا و  َماق  اًلجر  ّنأ  ول 
: لاق هللادبع ، نب  رباج  نع 

َلَفْجأ ْدَق  اَْنُلق : ِدِجْسَْملا ؟ ِیف  َنوُُدقَْرت  َلاَقَف : ٌبْطَر  ٌبیِـسَع  ِهِدَی  ِیف  َو  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َنوُعِجَطْـضُم  ُنَْحن  َو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ءاج 
یِّنِم َنوُکَت  ْنأ  یَـضَْرت  الأ  ِیل  ُّلِحَی  اَم  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ََکل  ُّلِحَی  ُهَّنِإ  ُِّیلَع ! اَی  َلاَعَت  هلآ : هیلع و  هللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  هعم ، انَلَفْجأ  َو  یلع 

ِنَع ُّلاَّضلا  ُریِعَْبلا  ُداَُذی  اَمَک  ًالاَجِر  ُْهنَع  ُدوُذَت  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  یِـضْوَح  ْنَع  ٌِدئاََذل  َکَّنِإ  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  َةَُّوبُّنلا  ّالِإ  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  ِۀـَلِْزنَِمب 
ٍجَسْوَع ْنِم  ََکل  اًصَِعب  ِءاَْملا 
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یِضْوَح یلَع  َکِماَقُم  َیلِإ  ُرُْظنأ  یِّنأَک 

[. 260 / 37 راحب : ]
، باعنلا لیفجالا : نابج و  يأ  لفجأ  لجر  برحلا و  یف  عرـسأ  يأ  لفجنا  سانلا و  لفج  هنـصغ ، يأ  هفعـس ، وه  لخنلا و  دـیرج  بیـسعلا 

. اهودع ۀعرُسل  هب  تیّمُس 
: ُلوُقَی َوُه  َو  ۀبعکلا  راتسأب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ّقلعت  ۀّکم  حتف  موی  ناک  اّمل  و  لاق : ینادمهلا  دایز  نب  دمحأ 

یَلَع اًدَّرَُجم  هفُویُس  ْنِم  ٍْفیَِسب  ّکبر  كدضعی  مل  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف : ِبَضْغُْملاَک  ُلِیئَْربَج  لزنَف  ِینُدُضْعَی  ْنَم  شیرق  یکرـشم  َیلِإ  لسرأ  َّمُهَّللا 
مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبأ  َْنب  َِّیلَع  َِکلَِذب ] ِینْعَی  [ ؟ كءاَدْعأ

، ًادیدص هنَّیقبـُسیل  وأ  ًادوعَـص  هّنَقَهُریل  ًامَـسَق  کُّبر  مسقأ  ۀّیمأ ، ینب  نِم  ٌلجر  هملثی  یتح  غلب  ام  ًامئآق  اذه  ُکنید  لازیال  و  [ 67 / 2 بقانم : ]
. ُتیضر دق  لاق : دّمحم ؟ ای  َتیضر  دق 

زا دعب  دشاب ، هزور  هب  زور  و  درازگ ، زامن  بش  هتسویپ  هک  دشاب  يدرم  رگا  تفگ : يو  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  زا  تسا  تیاور  ینعی :
. دزادنا خزود  رد  يور  هب  ار  يو  تمایق  زور  یلاعت  يادخ  دریمب ، دّمحم  لآ  ینمشد  رب  نآ 

یخاش هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  و  میدوب ، هتفخ  دجسم  رد  ام  دمایب و  ادخ  لوسر  تفگ : يو  هک  يراصنا  هّللادبع  رباج  زا  تسا  تیاور 
. میدمآ يو  اب  باتش  هب  زین  ام  دمایب و  باتش  هب  مالسلا  هیلع  ّیلع  میتفگ : ام  دیبسخیم . امـش  تفگ : تشاد . تسد  رد  امرخ  تخرد  زا  رت 

هلزنم هب  نم  زا  هک  یتسین  یـضار  وت  و  تسا ، لـالح  ارم  هچنآ  دجـسم  رد  تسا  لـالح  ار  وت  یلع ! اـی  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
زا وت  هک  تسا  وا  تردق  تسد  رد  دّمحم  ناج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  تسین ؟ ربمغیپ  نم  زا  دـعب  هک  يربمغیپّالا  یـسوم  زا  یـشاب  نوراه 

تعامج نآو  یشاب  هتـشاد  تسد  رد  جسوع  تخرد  زا  ییاصع  و  بآ ، رانک  زا  دننار  ار  رتش  هک  نانچمه  ار  دنچ  ینادرم  یناریم  ضوح 
. یناریم نآ  زا  ار 

شیرق ناکرـشم  هب  ایادخ ! راب  تفگیم : دوب و  هدز  هبعک  رد  تسد  ادخ  لوسر  دوب ، هّکم  حتف  زور  نوچ  دیوگیم : ینادـمه  دایز  دـمحا 
مشخ رد  هک  یسک  نوچمه  دمآ  دورف  لیئربج  دراد . يوق  نم  يوزاب  دنک و  نم  يرای  هک  ار  یسک  تسرف 
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نانمشد يارب  هدیشک  ناّرب  دوخ  ياهریشمش  زا  يریشمش  هب  وت  يادخ  دینادرگ  يوق  وت  يوزاب  داد و  وت  هب  يرای  هن  دّمحم ! ای  تفگ : دوب .

هلیبق زا  يدرم  درآرد  نید  نیا  رد  هنخر  هک  نامز  نآ  ات  ياـج  رب  ياـپ  دوب و  میاـق  وت  نید  هشیمه  و  تسا ، بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نآ  هک  وت 
نآ زا  دـنک و  باذـع  ار  يو  درآ و  رد  تسا  خزود  رد  هک  دوعـص  هوـک  نآ  رب  هّتبلا  ار  يو  هک  وـت  يادـخ  تسا  هدرک  داـی  مسق  هّیما . ینب 

یـضار تفگ : يدش ؟ یـضار  دّمحم ! ای  دهد . دروخ  رد  بآ  ياج  هب  ار  نوعلم  نآ  دوشیم  ادـج  نایخزود  زا  هک  بادرز  میر و  نوخ و 
. مدش

: دیوگیم مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  رد  يرعاش  و 
یباهرا یتم  یلإف  یتأ » له   » یفیتأ دق  ام  یتفلا  اذه  یتأ  دقل  و 

[55  ] بابسألا دّکآ  ّیلع  يوهفۀّمج  ةداعسلا  بابسأ  ناک  نإ 
باقحالا ِیَلب  ّیَلَع  ّدجت  اللحۀحدم  یمظنب  یباقعأ  توسک  و 

یباقعأ يوهلاب  یصوأ  ًاّقحمهاوهأ و  مطاف  وه و  هانسح و 
باجیالا  یلع  مهعمجأب  اولبجارشعم  ۀسامحلاو  ۀحامسلا  ثراو  و 
روشن دابعلا  ّمض  اذا  هلوق - یلا  هل - يذلا  نینمؤملاریمأ ، ّیلع  هیف : ٍرَخِال 

مامالل یبتجم  باتک  زا  راعـشا  تایاور و  نیا  دـش . هتـشون  دوع ] ياـنعم  هب  ياـنعم  هب  راـبک »  » اـی راـبکی »  » دـیاش ظ ،  ] راـبِک هب  رعـش  نیا  و 
رد نآ ، زا  دعب  یتیب  کت  رخا و  تیب  ياهنم  روبزم  راعـشا  دوب . شوشغم  رایـسب  هخـسن  رد  دوجوم  راعـشا  . ] تسا هتفر  باختنا  یناهفـصالا 

[. تسا هدماین  ام  هخسن  رد  ینایم  تیب  کی  هک  نآ  روآدای  تسا . هدمآ  ص 399  یمزراوخ ، بقانم 
: هک یناهفـصالا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلعالادبع  نب  هّللادیبع  ناّطقلا  نیّدلا  لیـصا  ثّدحملامامالل  بلاطملا  برآملا و  یهتنم  باتک  رد  و 

! نیسح ای  تفگ : نآ  يانثا  رد  دروخیم . بطر  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ۀنعّللا - هیلع  دیزی - يزور 
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ای  ] ملعا تفگ : مالسلا  هیلع  نیسح  مرادیم . نمشد  ار  وت  متسه  نم  ات  دنادیم  ادخ  نیسح ! يا  ینعی : کضغبأ ، تنک  ذنم  ّینإ  ملعی  هّللاو 

َو ِلاْومْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  لوقی  یلاعت  هللا  نأل  یتوادع  کلذ  کثروأف ] ناءاملا   ] طلتخاف ۀعامج  یف  كابأ ]  ] هابأ كراش  سیلبإ  نإ  دیزی ]!
. هللا امهنعل  ۀیواعم  نب  دیزی  ضغب  ببس  ناک  مالکلا  اذه  و  تسا ]. هدمآ  نسح »  » مان عبنم  رد  [ ] 22 / 4 بقانم :  ] ِدالْوْألا

یف مُهَکَراش  و  دومرف : قح  هک  نانچ  دـش ، ادـیپ  نم  ینمـشد  مرجال  هعماجم . تبحـص  رد  تسا  هدوب  کیرـش  هیواـعم  اـب  سیلبا  هک  نادـب 
. مالسلا هیلع  نیسح  اب  دوب  دیزی  ینمشد  ببس  نخس  نیا  و  دالوألا ، لاومألا و 

اب توادـع  ات  درک  هکراشم  برح  نب  رخـص  اب  نینچمه  داتفا . ثاریم  توادـع  اـت  هیواـعم  اـب  درک  هکراـشم  ناطیـش  هک ، نینچمه  تفگ  و 
نیا ببـس  مالـسلا ، هیلع  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  ای  ینمؤم  ینمـشد  يو  هک  یـسک  ره  راچان  هب  داتفا . ثاریم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر 
َْدنِع ًابْرَح  ُناَْطیَّشلا  َكَراَش  کلذک  و  هک : دومرف  ترابع  نیدب  داتفا . اجنیا  زا  نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  نب  دیزی  نیعل  نب  نیعل  توادع  و  دوب ،

[. 22 / 4 بقانم :  ] مالسلا هیلع  هللا  ُلوسر  يِّدَج  ُضِْغُبی  َناَک  َِکلَِذلَف  برح  نب  ٌرْخَص  َُهل ]  ] َِدلُوَف هِعاَمِج 
: یلاعت هلوق  یف  برآملا  یهتنم  باتک  رد  تفگ  وا  مه  و 

ًانْزَو ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  الَف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَحَف  ِِهئاِقل  َو  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
الأ هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوقب  ءازهتـساو  اوزه  نارقلا  تایآ  اودـّختا  بلاطیبا و  نب  ّیلع  ۀـیالوب  اورفک  ینعی : ( 105 فهکلا : )

دندش رفاک  یلع  تیالو  هب  هک  دنااهنآ  ادـخ ، تمحر  تایآ و  هب  دـندش  رفاک  هک  اهنآ  هک ، تسا  نآ  موهفم  هالوم ، ّیلعف  هالوم  ُتنک  نَم 
هک مالسلا  هیلع  لوسر  لوق  هب  دنتشاد  سوسفا  هک  تسا  نآ  دارم  ادخ ، تایآ  هب  دنتشاد  سوسفا  تفگ : هک  نیا  و  دندرواین ؛ نامیا  نادب  و 

. تسا وا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  تفگ :
اذـه عم  و  درک ؛ بلط  لـطاب  هک  دوب  ببـس  نیا  زا  دـننادن . هقف  ملع  ناـنز  دوـب و  ینز  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک : دـیوگیم  مصخ  هّصقلا !

ثلث هشیاع  هک ، دیوگیم 

موی لبق  ایند  رد  هدمآ  دورف  تیب  لها  يادعا  هب  هک  اهلاکن  زا  یضعب  رکذ  رد  هیبنت :
همایقلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 390ناهفصا   هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:116
یلـص لوسر  نوچ  يردپ  تمظع و  لامک  اب  همطاف  دوب و  رکبوبا  رتخد  هشیاع  هک  نآ  اب  تسنادیم  نید  ماکحا  ّلک  هکلب  ناثلث  هکلب  نید 

ْمُهَحَقْوأ و ام  ِهّللا  ناحبس  تسنادیمن ؟ هلأسم  کی  نیا  رخآ  نیسح ، نسح و  نوچ  دالواو  مالسلا  هیلع  ّیلع  نوچ  يرهوش  هلآو و  هیلع  هللا 
. ةَّزِْعلا یلَع  ْمُهأَرْجأ 

یف ثّدـحملا  ناّطقلا  یهتنملا  باتک  یف  دِرُو  امک  ناشیا ، تیب  لها  یلع و  تسا و  همطاف  رکّذـلا  لـها  هک  تسا  ولمم  ناـشیا  باـتک  رد  و 
(. 43 لحن :  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  یلاعت : هلوق 

لقعلا ملعلا و  لهأ  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسحو و  ّیلع  دّمحم و  تیب  لهأ  ینعی : رکّذلا  لها  ساّبع ، نبا  نع  ءاطع  نع  لتاقم  باتک  یف  و 
نب ّیلع  نینمؤملاریمأ  ربکألا  نمؤملا  نینمؤملا ، هّللا  یّمـس  امّلک  هللا  و  ۀـکئالملا ، ِفلَتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةّوبنلا و  تیب  لهأمه  نایبلا ، و 

: لاقف مالسلا ، هیلع  هلوسر  تیب  لهأ  یلع  یلاعت  هللا  ّنَم  ّمث  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا 
َنُولِقْعَت الَف  َأ  ْمُکُرْکِذ  ِهِیف  ًاباتِک  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل 

ََکل و ٍفَرَـشل  نارقلا ، ینعی  کموقل ، کل و  رکذل  هنا  اهریظن و  مکفرـش  هیف  انآرق  دّـمحم  تیب  لهأ  ای  اباتکمکیلإ  انلزنأ  دـقل  ( 10 ءایبنا : )
. نّیب یباتک  یف  کتیب  لهأ  َفَرَش  ّنأ  کتّما  لقعی  الفأ  نولقعت  الفأ  کموقل 

همطاف و ّیلع و  مالـسلا  مهیلع  دـنادّمحم  تیب  لها  رکذ ، لها  زا  دارم  هک  ساّبع  هّللادـبع  زا  اـطع  زا  تیاور  تسا  لـتاقم  باـتک  رد  ینعی :
دـش دـمآ و  ياـجو  تلاـسر  ندـعم  تّوـبن و  تیب  لـها  ناـشیا  دـنانایب . لـقع و  ملع و  لـها  ناـشیا  [. 56  ] مالـسلا مهیلع  نیـسحو  نسح 

يادـخ نآ  زا  دـعب  تسا . ّیلع  نینمؤملاریما  مظعا ، ربکا و  نمؤم  درک ، ناـنمؤم  رکذ  یلاـعت  يادـخ  هک  عضوم  ره  هک  هّللاو  دناناگتـشرف .
يا امش ، رب  میداتـسرف  ورف  هک  تسا  نیا  يو  ینعم  درک . يو  رکذ  هک  هیآ  نآ  نآرق  رد  دومرف  دوخ و  لوسر  تیب  لها  رب  داهن  ّتنم  یلاعت 

هک دّمحم  ای  وت ، تّما  دـننادیمن  ایآ  تسا . روکذـم  امـش  یگرزب  فرـش و  اجنآ  رد  تسا . نآرق  نآ  زا  دارم  هک  یباتک  دّـمحم ! تیب  لها 
؟ تسا ادیوه  نشور و  نآرق - نم - باتک  رد  وت  تیب  لها  فرش 

هک دنتـسنادن  هلأسم  کی  نیا  رخآ  ناشیا ، هذـمالت  لاؤس و  تالـضعم  ّلح  رد  نایملاع  دـندوب و  ناـیملاع  لوؤسم  هک  عمج  نیا  اـب  همطاـف 
. تسین ناشیا  ّقح  كدف 
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. ۀقدصلا انل  ّلحی  تیب ال  لهأ  نحن  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  هک  دیوگ  مصخ  هن 

ِلْهأ ِیف  َهَّللا  ُمُکُرِّکَذُأ  ِیْتَیب  ِلْهأ  ِیف  َهَّللا  ُمُکُرِّکَذُأ  ِیْتَیب  ُلْهأ  َو  َلاَق  َُّمث  ِهِیف  َبَّغَر  َو  ِهَّللا  ِباَتِک  یَلَع  َّثَحَف  لاق : ّهنأ  مقرا  نب  دـیز  کلذـک  و 
ُلْهأ ْنَِکل  َو  ِِهْتَیب  ِلْهأ  ْنِم  ُهُؤاَِسن  َلاَق  ِِهْتَیب  ِلْهأ  ْنِم  ُهُؤاَِسن  َْسَیل  أ  ُدـْیَز ! اَی  ِِهْتَیب  ُلْهأ  ْنَم  َو  ٌْنیَـصُح  َُهل  َلاَـقَف  ِیْتَیب  ِلـْهأ  ِیف  َهَّللا  ُمُکُرِّکَذُأ  ِیْتَیب 

؟ ۀقدصلا مهیلع  مّرح  ءالؤه  ّلُکأ  لاق : سابعلآ ، لیقعلآ و  رفعجلآ و  یلعلآ و  مه  لاق : مُه ؟ نَم  و  لاقف : هَدـَْعب ، ُۀَـقَدَّصلا  ِْهیَلَع  َمِّرُح  ْنَم  ِِهْتَیب 
نآ هک  بجاو  هقدص  دارمو  دشابن ، لالح  ام  رب  هقدص  هک  میتیب  لها  ام  ینعی : دش ]. حیحصت  راحب  يور  زا  نتم   114 / 23 راحب : . ] معن لاق :

. دنیوگ تاکز  ار 
دومرفیم هغلابم  و  تسا ، نآرق  هک  ادخ  باتک  رب  دادیم  بیغرت  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دیوگیم  مقرا  نب  دیز  نینچمه  و 

هغلابم و  نم ، تیب  لها  رد  مهدیم  امـش  دای  هب  ار  ادـخ  ارم . تیب  لها  و  دومرف : نآ  زا  دـعب  دـینک . راک  وا  اب  دـینک و  نآرق  هب  کّـسمت  هک 
تیب لها  تفگ : دنتسیک ؟ وا  تیب  لها  هک  دیدیسرپن  امش  دنتـسیک ؟ وا  تیب  لها  دیز ! يا  تفگ : نیـصح  دوخ . تیب  لها  ّقح  رد  درکیم 

لآ لیقعلآ و  رفعج و  لآ  یلع و  لآ  تفگ : دنتـسیک ؟ ناشیا  تفگ : تسا . مارح  ناشیارب  تسا  هضیرف  تاکز  هک  هقدص  هک  دـنایناسک 
. يرآ تفگ : دیز  تسا ؟ مارح  بجاو  هقدص  ناشیا  همه  رب  يدرک ، دای  هک  هفیاط  نیا  تفگ : دناساّبع .

هلمج زا  كدف  نیا  تسا و  مارح  امش  رب  هقدص  هک  دندادن  یهاوگ  ارچ  رخآ  دندرکیم . تیاور  نیا  لاثما  ثیدح و  نیا  هباحـص ، نیدنچ 
صن هب  و  داد ، ناشیدب  سمخ  ادخ  نییعت  ّصن و  هب  هقدص  ضوع  هب  لوسر  هک  اّمعم  تسا . هقدص 

ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 
ۀمطاف هللا  لوسر  اعد  ُهَّقَح ، َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  یلاعت : هللا  لزنأ  اّمل  لاق : يردخلا  دیعـسوبا  هدروأ  ام  یلع  داد ، همطاف  هب  كدف  ( 26 ءارسالا : )

. اُهتمَقأ ۀضیرف  لاق  و  [ 205 / 29 راحب :  ] كدف اهاطعأف 
كدف دناوخب و  ار  همطاف  ادخ  ربمغیپ  ُهَّقَح » َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   » داتسرف هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  نوچ  هک ، درک  تیاور  يردخ  دیعـسوبا  ینعی :

روهشم مصخ  کیدزن  هب  تیاور  نیا  و  مدومن ؛ مایق  نادب  هک  دوب  ياهضیرف  تفگ : داد و  يو  هب  ار 

موی لبق  ایند  رد  هدمآ  دورف  تیب  لها  يادعا  هب  هک  اهلاکن  زا  یضعب  رکذ  رد  هیبنت :
همایقلا
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. یناهفصالا ناّطقلل  یهتنملا  باتک  یف  َدَرَو  امک  تسا ،

ناشیا زا  رگید  عضاوم  دنچ  اب  دوب  لوسر  هلحن  هک  كدـف  و  دـنتفرگ ، زاب  ناشیا  زا  سمخ  ناشیا  و  دوب ، مارح  ناشیا  رب  هقدـص  هک  ضرغ 
هب چـیه  لوسر  تیب  لـها  یهلا  لـضف  هب  نکل  دوب ، نیا  دوخ  دـنریمب و  یگنـسرگ  زا  ناـشیا  هک  دوـب  نآ  ناـشیا  ضرغ  هک  رگم  دـنتفرگ ؛

هدعو مکح  هب  دندشن  كاله  یگنسرگ 
اُهقْزِر ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  َو 

یهتنملا و باتک  یف  دَرَو  امک  لوسر  ياـعد  هب  تسا و  ادـخ  رب  يو  يزور  هک  اـّلا  نیمز  يور  رد  تسین  ياهدـنور  چـیه  ینعی : ( 6 دوه : )
[57  ] تسا هدمآ  باتک  ود  نیا  رد  ینعی : موَِیب ، ٍموی  َتُوق  [ 41 / 83 راحب :  ] ًافافک دّمحم  لآ  قُزرا  مهللا  لوسّرلا : نع  ۀیاور  یبتجملا  باتک 

سب ار  ناشیا  هک  رادقم  نآ  هد ، تُوق  ار  ناشیا  زور  هب  زور  هد ، یفافک  دّمحم  لآ  يزور  ایادخ ! راب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک 
. دوب

هیبنت

: لاق مالسلا ، هیلع  ّیلع  نع  هیودرم ، نبا  نع  هدمآیبتجم : رد  هک  نانچ  يدوب ، یتوادع  یلع  ناشیا و  نایم  هک  دننادیم  نافلاخم 
« َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ًاناوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزن  َو   » ۀیآ تلزن 

، هک درک  تیاور  هیودرم  نبا  ینعی : رمع ، رکب و  یبأ  یف  ّیف و  ّيدـع ، ینب  میَتینب و  مشاه و  ینب  برعلا : نم  ءایحأ  ۀـثالث  یف  ( 47 رجح : )
ینب هلیبق  رد  دـمآ  دورف  برع  هلیبق  هس  نأش  رد  َنِیِلباَقَتُم  ٍرُرُـس  یَلَع  ًاناَوْخِإ  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  اَـم  اَـنْعََزنَو  هیآ  تفگ  مالـسلا  هیلع  ّیلع 

. تفای ناوت  رایسب  عون  نیا  زا  رابخا  ياهباتک  رد  و  رمع ؛ رکبوبا و  نم و  نأش  رد  ینعی  يدع ، ینب  هلیبق  میت و  ینب  هلیبق  مشاه و 

مالسلا اهیلع  همطاف  تبقنم  رد  هیبنت :

كوبت ةازغ  یف  مالـسلا  هیلع  هللا  لوسر  نم  هتعمـس  ثیدحب  مکثّدحُأس  لاق : ّهنأ  دوعـسم  نب  هللادـبع  نع  قورـسم  لاق  یبتجملا : باتک  نِم 
: هعم ریسن  نحن  لوقی ،
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َو َرَـضْخأ  ًادَجَْربَز  اَهَفوُقُـس  َلَعَج  َو  ِبَهَّذلِاب  ٌةَرَّذَـشُم  ٍتُوقاَی  ْنِم  ٌةَُؤلُْؤل  ٍۀَبَـصَق  َیلِإ  ٍۀَبَـصَق  ِّلُک  َْنَیب  بصق  ٍةَُؤلُْؤل  ْنِم  ًۀَّنَج  یََنب  ّلجوزع  َهَّللا  َّنِإ 

تیقاویلاب ًۀَِنَبل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ًۀَِـنَبل  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ًۀَِـنَبل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ًۀَِـنَبل  اَهَفَرُغ ]  ] افرغ امهیلع  َلَعَج  َُّمث  ِتُوقاَْیلِاب  ٍۀَـلَّلَکُم  ٍُؤلُْؤل  ْنِم  ٍتاَقاَط  اَهِیف  َلَعَج 
ِلِـساَلَِسب ْتَبِّعُـش  ْدَق  ٍّرُد  ْنِم  ًاباَِبق  ِراَْهنْألا  یَلَع  َلَعَج  َو  ِراَْهنْألِاب  ْتَّفُح  َو  اَهیِحاََون  ْنِم  ُُعْبنَت  ًانُویُع  اَهِیف  َلَعَج  َُّمث  ٍدَـجَْربَز  ْنِم  ًۀَِـنَبل  َو  ٍتُوقاَی ] ْنِم  ]

َشَرَف َو  ُقَْربَتْـسِْإلا  َو  ُسُدـْنُّسلا  اَهُؤاَشِغ  َءاَْضَیب  ٍةَّرُد  ْنِم  ًۀَـکیِرأ  ٍۀَُّبق  ِّلُک  ِیف  َلَعَج  َو  ًۀَُّبق  ٍنْصُغ  ِّلُک  ِیف  یََنب  َو  ِرَجَّشلا  ِعاَْونأـِب  ْتَّفُح  َو  ِبَهَّذـلا 
ٍۀَُّبق ِّلُک  ِیف  ِناَتَرَجَـش  َو  ِناَتَیِراَج  ٍبَاب  ِّلُک  یَلَع  ٍبَاب  ُۀَئاِم  اََهل  ُۀَّبُْقلا  َو  َءاَرْوَح  ٍۀَُّبق  ِّلُک  ِیف  َلَعَج  َو  ِرَْبنَْعلا  َو  ِکْسِْملِاب  َقَتَف  َو  ِناَرَفْعَّزلِاب  اَهَـضْرأ 

َو ٍِبلاَط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  یلاعت  هللا  یََنب  َلاَق  َۀَّنَْجلا  ِهِذَـه  ُهَّللا  یََنب  ْنَِمل  ُلِیئَْربَج  اَـی  ُْتلُقَف  ِّیِـسْرُْکلا  ُۀَـیآ  ِباَـبِْقلا  َلْوَح  ٌبُوتْکَم  ٌباَـتِک  َو  ٌشَْرفِم 
[. 41 / 43 راحب :  ] هَّللا َلوُسَر  اَی  َُکْنیَع  َِکلَِذب  َّرَقَْتل  َو  ُهَّللا  اَمُهَفَْحتأ  ًۀَفُْحت  اَمِِهناَنِج  يَوِس  َِکتَْنبا  َۀَمِطاَف 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  هیف  و 
َبَصَن َال  َو  ِهِیف  َبَخَص  ٍبَصَق ال  ْنِم  ٍْتیَِبب  َۀَجیِدَخ  رّشب  ّهنا 

. بصق فّوجم  لک  ءولوللا و  نم  لاطتساام  بصقلا  فّوجم و  ءؤلؤل  نم  تیب  يأ  [ 7 / 16 راحب : ]
شارَف نم  انل  ام  یّمع  نبا  ّینإ و  هللا ! لوسر  ای  لاقف : هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  یلإ  ًاموی  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  تءاج  لاق : سنأ  نع  هیف  و 
نینـس رـشع  هتأرما  َعَم  ماق  نارمع  نب  یـسوم  ّنإف  يربصا  ۀّیُنب  ای  اهل : لاقف  راهّنلاب ، ۀقاّنلا ] انحِـضان :[  هیلع  فلعن  لیللاب و  هیلع  مانن  دـلج  ّالإ 

. ۀیناوطق ةءابع  ّالإ  شارف  مهل  سیل 
َو اَهَماَُّدق  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ُِّیبَّنلا  َناَک  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  مالـسلا  اهیلع  ُۀَمِطاَف  ْتَّفُز  یتلا  ۀلیللا  تناک  اََّمل  لاق : سابع ، نبا  نع  هیف  و 

[. 92 / 43 راحب :  ] رْجَْفلا َعَلَط  یَّتَح  ُهَنوُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  اَهَْفلَخ  ٍکَلَم  َْفلأ  َنوُْعبَس  َو  اَهِراَسَی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج 
ِیف ًادِّیَس  ُِکتْجَّوَز  ُۀَمِطاَف  اَی  هلآو : هیلع  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  اََهل  َلاَقَف  ٌةَدْعِر  ِسْرُْعلا  ِمْوَی  َۀَحِیبَص  َۀَمِطاَف  َباَصأ  لاق : هللادبع ، نع  ۀمقلع  نع  هیف  و 

ِیف ُهَّنِإ  َو  اَْینُّدلا 
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َّفَـصَف ِۀَِـعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  ِیف  َماَقَف  َلِیئَْربَج  َیلاَعَت  ُهَّللا  َرَمأ  ٍِّیلَِعب  ِکَِکلُْمی ]  ] ِکَِکْلمُأ ْنأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرأ  اََّمل  ُۀَـمِطاَف  اَـی  َنیِِحلاَّصلا . َنِِمل  ِةَرِخآـْلا 

یَلَع ُْهتَرَثَنَف  اَـهَرَمأ  َُّمث  َِّیلُْحلا  َو  َلَـلُْحلا  ِتَلَمَحَف  ِناَـنِْجلا  َرَجَـش  ُهَناَْحبُـس ] ُهَّللا   ] َرَمأ َُّمث  ٍِّیلَع  ْنِم  ِکَـجَّوَزَف  ْمِْهیَلَع  َبَطَخ  َُّمث  ًافوُفُـص  َۀَِـکئاَلَْملا 
ْدَقَلف [ 58 : ] َۀَمَلَـس ُّمُأ  َْتلاَق  ِۀَـماَیِْقلا ؛ ِمْوَی  َیلِإ  هبحاص  یلع  َرَخَْتفا  نسحأ  وأ  هبحاـص  َذَـخأ  اَّمِم  َرَثْکأ  ًاْئیَـش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  َذَـخأ  ْنَمَف  ِۀَِـکئاَلَْملا 

. مالسلا هیلع  ُلِیئَْربَج  اَْهیَلَع  َبَطَخ  ْنَم  لّوأ  اَهَّنِأل  ِءاَسِّنلا  یَلَع  ُرِخَتْفَت  مالسلا  اهیلع  ُۀَمِطاَف  َْتناَک 
: لاق َتطبه ؟ َِمبَف  تلق : لاق : دومحم . همـسا  ٌکلم  َّیلع  طبه  لاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  یبّنلا  نع  رباـج  نع  ریبزلا  یبأ  نع  هفینح  یبأ  نع 

عم يرثأ  اوفقی  لیئربج  اذـه  ّیلع و  نِم  ۀـمطاف  جّوََزت  لاـق : رّونلا ؟ نم  رّونلا  اـم  و  هلآ : هیلع و  هللا  یّلـص  یبّنلا  لاـقف  رونلا . نم  رونلا  جّوزتل 
ۀکئالملا یلع  کلذ  رثنت  نأ  للحلا و  ّیلُحلا و  نلمحی  نأ  نانجلارجش  یلإ  یلاعت  هللا  یحوأ  دق  مالسلا ، مهیلع  ۀکئالملا  نم  ًاجوف  نیرـشع 

َجّوزَف هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  َبَطَخ  ۀـکئالملا و  ِتعمتجاف  لاق : راثّنلل  َنفقوتی  َّنهنـساحم  تذَـخأ  دـق  روُحلا و  یلإ  یلاعت  هللا  یَحوأـف 
هدّیأ هللا  لوسر  دّمحم  هللا  الإ  هلإال  بوتکم  هیف  اذاف  دومحم ، یِفتَک  یف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  رظن  ۀکئالملا  ّتلو  اّملف  ّیلع  نم  ۀـمطاف 

اذه ّنأ  اّیبن  ّقحلاب  کَثََعب  يذلاو  دّمحم ! ای  لاق : کیِفتَک ؟ نیب  بوتکم  اذـه  مک  ذـنم  دومحم ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  َلاقف  ّیلعب  هللا 
. ۀنس فلأ  نیرشع  ۀعبرأب و  مدآ  یلاعت  هللا  قلخی  نأ  ِلبَق  نِم  یفتَک  نیب  بوتکم 

هللا یّلـص  لوسر  زا  ار  ثیدح  نآ  ار ، امـش  میوگ  یثیدح  نم  تفگ : وا  هک  دوعـسم  هّللادبع  زا  تیاور  تسا  لوقنم  یبتجم  باتک  زا  ینعی 
نم هک  دومرف  ارم و  درک  رما  یلاعت  يادخ  هک : دومرفیم  وا  میتفریم و  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  اب  ام  كوبت . يازغ  رد  مدینش  هلآو  هیلع 

زا تسا  هدـیرفآیتّنج  ّلـجوّزع  يادـخ  تفگ : لـیئربج  مداد . یلع  هب  ار  همطاـف  هـک  مدرک  نـینچ  نـیا  زین  نـم  مـهد و  یلع  هـب  ار  همطاـف 
توقای زا  ياهناد  رگید  هناد  ات  دیراورم  هناد  ره  نایم  رد  زارد و  ياهدیراورم 
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رد اهتوقای  هدیرفآ و  دیراورم  زا  اهقاط  یلاعت  يادـخ  اجنآ  رد  و  تسا ، زبس  دـجربز  ّتنج  نیا  ياهفقـس  و  خرـس ، رز  هب  عّصرم  تسا 
رد هدـیرفآ  اههمـشچ  و  دـجربز ، زا  یتشخ  توقای و  زا  یتشخ  الط و  زا  یتشخ  هرقن و  زا  یتشخ  هدـیرفآ  اههفرغ  اـجنآ  رد  و  هدـناشن ، نآ 

عاوـنا و  هتـسارایب ، ـالط  ياـهریجنز  هب  هدـیرفآ و  ّرد  زا  دـنااههّبق  اـهيوج  نآ  راـنک  رد  و  دـنیاهيوج ، نآدرگادرگ  و  ّتنج ، نآ  یحاوـن 
زاـب قربتـسا  سدنـس و  هب  هداـهن و  دیفـس  دـیراورم  زا  یتـخت  ياهّبق  ره  ردو  هدـیرفآ ، ياهـّبق  یخاـش  ره  رد  و  هدـیرفآ ، اـجنآ  رد  تـخرد 
يرد ره  رب  دراد و  رد  دص  ياهّبق  ره  و  هتـسشن ، يروح  ياهّبق  ره  رد  و  تسا ، ربنع  کشم و  نارفعز و  همه  نآ ، نیمز  شرف  و  هدـیناشوپ ،

. هتشون یـسرکلا  ۀیآ  اههّبق  نیا  درگادرگو  هدنکفا  اهشرف  هّبق  ره  رد  و  هدیرفآ ، اجنآ  یلاعت  يادخ  تخرد  ود  و  هتـسشن ، یتشهب  كزینک 
یلاعت يادـخ  هک  تسا  یتّنج  نیا  تفگ : لیئربج  تسا ؟ هداهن  داینب  هدـیرفآ و  هک  رهب  زا  ار  ّتنجنیا  یلاعت  يادـخ  لیئربج ! ای  متفگ : نم 

! هللا لوسر  ای  دشاب ، نشور  نیدب  وت  مشچ  ات  تسا  هداد  ناشیدب  هفحت  هب  ار  نیا  تسا و  هدرک  داینب  وت - رتخد  همطاف - یلع و  رهب  زا  ار  نآ 
هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  مه  و  تسا ؛ تشهب  رد  ار  ناشیا  هک  رگید  ياهناتـسرهش  اهناتـسب و  زا  ریغ  هب 

ناغفا و هن  گناب و  هن  جـنر و  هن  دـشاب و  تمحز  هن  اجنآ  رد  هک  هتخاس  دـیراورم  زا  تشهب  رد  ياهناخ  هب  داد  تراشب  ار  هجیدـخ  يو  هک 
لوسر ای  تفگ : دمآ و  ربمغیپ  شیپ  يزور  کی  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تفگ : يو  هک  سنا  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  مه  و  دایرف ؛

. میهنیم دوخ  رتش  شیپ  نآ  رب  فلع  زور  هب  میبسخ و  اـجنآ  رب  بش  هک  یتسوپ  اـّلا  میرادـن  یـشارف  چـیه  ّیلع  ینعی  مّمع  رـسپ  نم و  هللا !
چیه ار  ناـشیا  هک  درک  یناگدـنز  لاـس  هد  دوخ  نز  اـب  ربمغیپ  یـسوم  هک  نک  ربص  نم ! كرتخد  يا  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ 

. یمیلگ ّالا  دوبن  یشارف 
هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  دندربیم ، ّیلع  هناخ  هب  ار  يو  دوب و  ارهز  همطاف  یسورع  هک  بش  نآ  رد  هک  تسا  تیاور  ساّبع  هّللادبع  زا  و 

تفریم يو  شیپ  رد 
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ترـضح سیدقت  حـیبست و  دـندمآیم و  يو  سپ  زا  هتـشرف  رازه  داتفه  يو و  پچ  تسد  زا  لیئاکیم  و  [ 59  ] تسار تسد  زا  لـیئربج  و 

هک بش  نآ  حابـص  رد  تفگ : يو  هک  ساـّبع  هّللادـبع  زا  دـنکیم  تیاور  همقلعو  درک . عوـلط  حبـص  هـک  ناـمز  نآ  اـت  دـندرکیم  تّزع 
ای ترخآ . ایند و  رد  تسا  دّیس  هک  ماهداد  یـسک  هب  ار  وت  نم  همطاف ! يا  تفگ : ربمغیپ  داتفا . همطاف  مادنا  رب  ياهزرل  دوب ، همطاف  یـسورع 

ناگتـشرف تساخرب و  مراهچ  نامـسآ  رد  ات  دومرفب  ار  لیئربج  یلاعت  يادـخ  مهد ، یلع  هب  ار  وت  هک  متـساوخیم  هک  نامز  نآ  رد  همطاف !
رابرپ ات  درک  رما  ار  تشهب  ناتخرد  یلاـعت  يادـخ  نآ  زا  دـعب  داد . ّیلع  هب  ار  وت  دـناوخب و  حاـکن  هبطخ  لـیئربج  دـندز و  فص  رد  فص 
رتشیب راثن  هک  سک  نآ  ره  اهرویز . اههّلح و  نآ  زا  ناگتـشرف  رب  دـندرک  راثن  ات  ار  ناتخرد  نآ  درک  رما  سپ  اـهرویز . اـههّلح و  هب  دـندش 

رخف ارهز  همطاـف  هک ، تفگ  هملـسّما  تماـیق . زور  اـت  وا  رب  دـنکیم  رخف  رگید  نآ  زا  دوب  هتفرگ  رتوکین  رتهب و  اـی  رگید  نآ  زا  دوب  هتفرگ 
. دناوخ هبطخ  نم  يارب  لیئربج  هک  منآ  نم  یتفگ ، نانز و  رب  يدروآ 

: متفگ دومحم . يو  مان  دمآ  دورف  نم  رب  هتشرف  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپهک  رباج  زا  ریبّزلا  یبا  زا  تسا  تیاور  هفینحوبا  زا  و 
یلع هب  ار  همطاـف  تفگ : هتـشرف  مهد ؟ رون  مادـک  هب  ار  رون  مادـک  دومرف : ربمغیپ  یهد . رون  هب  ار  رون  وت  اـت  تفگ : ياهدـمآ ؟ هچ  يارب  زا 
رابرپ همه  ات  تشهب  ياهناتـسب  ِناتخرد  هب  درک  یحو  یلاعت  يادـخ  و  هتـشرف ؛ قوج  تسیب  اب  دـیآیم  نم  یپ  رد  لیئربج  کنیا  و  یهد ،

دنتـسارایب و اهرویز  عاونا  هب  ار  دوخ  ناشیا  نایروح و  هب  درک  رما  یلاعت  يادخ  و  ناگتـشرف ، رب  دندرک  راثن  و  اهرویز ، اههّلح و  هب  دـندش 
. دنداتسیاب راثن  يارب  زا 

تـشپ ناگتـشرف  نوـچ  داد . ّیلع  هب  ار  همطاـف  دـناوخب و  هبطخ  هـلآو  هـیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  دـندش و  عـمج  ناگتـشرف  دـیوگیم : يوار 
ُهدّیأ هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا  ّالإ  هلاال  دوب : هتـشون  نآ  رب  دومحم . فتک  ود  ره  هب  درک  رظن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنتفرب ، دـندینادرگ و 

[ یلع هب  ادخ  ار  وا  دینادرگ  يوق  روطس : ریز  . ] ّیلعب هّللا 

www.Ghaemiyeh.comهیبنت ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:123
هب ارت  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  دّـمحم ! ای  تفگ : دومحم  وت ؟ ناش  ود  ره  نایم  رب  تسا  هتـشون  نآ  هب  یک  زا  نیا  دومحم ! يا  دومرف : ربمغیپ 
ود ره  نایم  رب  نیا  لاس ، رازه  راهچ  تسیب و  هب  دیرفآ  ار  مدآ  یلاعت  يادخ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دینادرگ  ربمغیپ  داتـسرف و  نایَملاع  هب  ّقح 

: رعش تسا . هدرک  اشنا  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  تیاور  نیا  اب  زین  تیب  ود  نیا  و  تسا ؛ هتشون  نم  فتک 
متاِخب یّکز  یّلص و  نم  لّوأ  هّمع  نبا  یفطصملا و  ّیصو  ٌّیلع 

ملسُم ّلک  یلع  ٌضورفَم  هللا  نم  هُّبُح  نینمؤملا و  ُریمأ  ٌّیلع 
هب داد  تاـکز  درازگزاـمن و  هک  نآ  تسخن  وا و  ّمع  رـسپ  تسا و  یفطـصم  یـصو  یلع  تسا : هدـمآ  نـینچ  راعـشا  هـمجرت  روطـس  ریز  ]

[. یناملسم ره  رب  تسا  هضیرف  ادخ  زا  وا  یتسودو  تسا  نانمؤم  ریما  یلع  يرتشگنا .
یَّتَح ْتَکَبَف  َلاَق  ِهِسْأَر  َْدنِع  ُۀَمِطاَف  اَذِإَف  َهِیف ، َِضُبق  يّذلا  هضرم  یف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  یلع  ُتلخد  لاق : یلالهلا ، نع  هیف ]  ] هنم و 

: َلاَقَف اَْهَیلِإ  ُهَفْرَط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَفَرَف  اَُهتْوَص  ْتَعَفَتْرا 
ًۀَعاَلِّطا ِضْرْألا  یَلَع  َعَلَّطا  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنأ  نیملعت  اَم  أ  ِیتَبِیبَح ] اَی  َلاَقَف  َكِدَْعب  ْنِم  َۀَْعیَّضلا  یَشْخأ  َْتلاَقَف  ِکیِْکُبی  يِذَّلا  اَم  ُۀَمِطاَف   ] ِیتَبِیبَح
اَناَطْعأ ْدَـق  ٍْتَیب  ُلْهأ  ُنَْحن  َو  ُۀَـمِطاَف  اَی  ُهاَّیِإ  ِکَحِْکنُأ  ْنأ  ََّیلِإ  یَحْوأ  َو  ِکَْلَعب  اَْهنِم  َراَتْخاَف  ًۀَـعاَلِّطا  َعَلَّطا  َُّمث  ِِهَتلاَسِِرب  ُهَثَعَبَف  ِكَابأ  اَْهنِم  َراَـتْخاَف 

ُّبَحأ َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  نیلـسرملا  ُمَرْکأ  َو  َنیِِّیبَّنلا  ُمَتاَخ  اَنأ  اَنَدـَْعب  ًادَـحأ  یِطُْعی  َال  َو  اَـنَْلبَق  ًادَـحأ  اـهِطُْعی  َْمل  ٍلاَـصِخ  َْعبَـس  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا 
َو ِءاَدَـهُّشلا  ُْریَخ  اَنُدیِهَـش  َو  ُِکْلَعب  َوُه  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُهُّبَحأ  َو  ِءاَیِـصْوْألا  ُْریَخ  یِّییِـصَو  َو  ِكُوبأ  اـَنأ  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  َنِیقُولْخَْملا 

ُْثیَح ِۀَِـکئاَلَْملا ] َعَم   ] ِۀَّنَْجلا ِیف  ُریِطَی  ِناَحاَنَج  َُهل  ْنَم  اَّنِم  َو  ِِکْلَعب  ُّمَع  َو  ِکـِیبأ  ُّمَع  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُةَزْمَح  َوُه  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُهُّبَحأ 
َو ِۀَّنَْجلا  ِلْهأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَمُه  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِكاَْنبا  اَمُه  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  اَْطبِـس ] ادیـس :[  اَّنِم  َو  ِِکْلَعب  وُخأ  َو  ِکِیبأ  ِّمَع  ُْنبا  َوُه  َو  ُءاَشَی 
َو ًاجْرَم  َو  ًاجْرَه  اَْینُّدـلا  ِتَراَص  اَذِإ  ِۀَّمُْألا  ِهِذَـه  ّيِدـْهَم  اَمُْهنِم  َّنِإ  اّیبن  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُۀَـمِطاَف  اَی  امهنم ] ریخ  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا   ] اَـمُهُوبأ

َو [ 60  ] ُنَتِْفلا ِتَرَهاَظَت 
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[ اَمُْهنِم  ] انم َِکلَذ  َدـْنِع  یلاعت  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ًارِیبَک  ُرِّقَُوی  ٌریِغَـص  َال  َو  ًاریِغَـص  ُمَحْرَی  ٌرِیبَک  اَلَف  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُـضَْعب  َراَغأ  َو  ُُلبُّسلا  ِتَعَطَْقنا ]  ] تعطو

ْتَِئُلم اَمَک  ًالْدَع  َضْرْألا  ُأَلْمَی  َو  ِناَمَّزلا  ِلّوأ  ِیف  ِِهب  ُتُْمق  اَمَک  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ِنیِّدلِاب  حالـصإب  ُموُقَی  ًاْفلُغ  ًابُوُلق  َو  ِۀـَلاَلَّضلا  َنوُصُح  ُحَـتْفَی  ْنَم 
َوُه ایلع و  ُهَّللا  ِکَجَّوَز  َو  ِیْبلَق  نم  کعـضوم  یِّنِم و  ِْکیَلَع  ُفأْرأ  َو  ِِکب  ُمَحْرأ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  یِْکبَت  َال  َو  ِینَزَْحت  اـَل  ُۀَـمِطاَف  اَـی  ًارْوَج .

َو َّزَع  یِّبَر  ُْتلأَس  ْدَق  َو  ِۀَّیِـضَْقلِاب  ْمُهُرَْـصبأ ]  ] مهربصأ َو  ِۀَّیِوَّسلِاب  ْمُُهلَدْعأ  َو  ِۀَّیِعَّرلِاب  ْمُهُمَحْرأ  َو  ًابَْـصنَم  ْمُهُمَرْکأ  َو  ًابَـسَح  کتیب  لهأ  فرـشأ 
َو ًۀَسْمَخ  اَّلِإ  ُهَدَْعب  ُۀَمِطاَف  َْقبَت  َْمل  هللا  لوسر  ضبق  املف  مالسلا : هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  مالـسلا . مهیلع  ِیْتَیب  ِلْهأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  َلَّوأ  ِینوُکَت  ْنأ  َّلَج 

ِِهب ُهَّللا  َهَقَْحلأ  یَّتَح  ًامْوَی  َنیِْعبَس 
«[. راحب  » زا هشورک  لخاد  ياه  هدوزفا  78 ؛ / 51 راحب : ]

هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  يو  هک  يرامیب  نآ  رد  متفر  ربمغیپ  شیپ  هب  نم  تفگ : وا  هک  یلـاله  یلع  زا  تیاور  تسا  باـتک  نیا  رد  مه  ینعی :
هیرگ زاوآ  ات  تسیرگیم  راز  هتـسشن و  يو  نیلاب  هب  ارهز  همطاف  هتفخ و  يراـمیب  رتسب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  درک . تاـفو  نآرد 

یلاعت يادـخ  هک  ینادیمن  وت  نم ! دـنبلد  نم و  تسود  يا  تفگ : تخادـنا و  همطاـف  رب  كراـبم  رظن  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  دـش . دـنلب  يو 
نیمز لها  رب  درک  یعالّطا  نآ  زا  دعب  و  داتسرف ، قلخ  هب  تّوبن  تلاسر و  هب  دیزگرب و  نایم  نآ  زا  ار  وت  ردپ  نیمز و  لها  رب  درک  یعالّطا 
يادخ هک  میتیب  لها  ام  و  همطاف ! يا  مهد ؟ یلع  هب  ار  وت  هک  نم  هب  درک  یحو  یلاعت  يادخ  نآ  زا  دعب  و  دـیزگرب ، ار  یلع - وت - رهوش  و 

نیرتگرزب و  مناربمغیپ ، متاخ  نم  داد . دهاوخن  ار  یسک  ام  زا  دعب  تسا و  هدادن  ار  یسک  ام  زا  شیپ  هک  هداد  ار  ام  تلصخ ، تفه  یلاعت 
تـسود و  تسا ، ناّیـصو  نیرتهب  نم  ّیـصو  و  ماوت ؛ ردـپ  نم  و  ایربک ، ترـضح  هب  متاـقولخم  نیرتتسود  و  ادـخ ، هاـگرد  رد  منـالوسر 

هب تسا  ناـشیا  نیرتهتـشاد  تسود  و  تسا ، نادیهـش  نیرتهب  اـم  دیهـش  و  تسا ؛ وت  رهوش  وا  و  ادـخ ، هاـگرد  هب  تسا  ناـشیا  نیرتهتـشاد 
هک یسک  نآ  تسا  ام  زا  و  تسا ؛ وت  رهوش  ّمع  وت و  ردپ  ّمع  و  تسا ، بلطملادبع  زمح  وا  و  ّلجو - ّزع  يادخ - هاگرد 
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زا و  بلاط ، یبا  نب  رفعج  تسا  وت  رهوش  ردارب  وت و  ردپ  ّمع  رـسپوا  و  دـهاوخیم ، هک  اج  ره  دـنکیم  زاورپ  تشهب  رد  دراد . زبس  لاب  ود 
نآ ّقح  هب  ناشیا  ردـپ  و  دنتـشهب ؛ لها  ناناوج  نادّیـس  ناشیا  و  نیـسح ، نسح و  دـنأوت  نارـسپ  ناشیا  و  تّما ، نیا  رتهم  دّیـس و  ود  دـناام 
هب داتـسرف  قلخ  هب  ّقح  هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  همطاف ! يا  و  تسا ، ناشیا  زا  رتلضاف  رتهب و  هک  هداتـسرف  يربمغیپ  هب  ارم  هک  ییادخ 

تراغ ار  یـضعب  یـضعب ، دـنوش و  ادـیپ  اههنتف  دوش و  رهاظ  جرم  جره و  ایند  رد  نوچ  تّما . نیا  يدـهم  دـشاب  ام  زا  هک  تّوبن  تلاـسر و 
زا ار  یکی  دتـسرفب  ماگنه . نآ  یلاعت  يادـخ  درب  تقفـشو  دراد  تّزع  ار ، گرزب  کچوک  هن  دـنک و  محر  کچوک  رب  گرزب  هن  دـننک ،

دیامن مایق  نامز  رخآ  رد  نید  راک  حالـصا  هب  دنک و  لیلذ  راوخ و  دریگب و  دیاشگب و  تلالـض  رفک و  ياهراصح  ات  دتـسرفب  ام  تیب  لها 
ملظ روج و  لامالام  هک  نانچمه  دنکیم  یتسار  لدع و  لامالام  ار  نیمز  و  نید ، رما  حالصا  هب  مدومن  مایق  نامز  لّوا  رد  نم  هک  نانچمه 

هب وـت  تّزع  برق و  يارب  زا  نم ، زا  وـت  هب  [ 61  ] تسا رتنابرهمو  رتمیحر  یلاعت  يادـخ  هک  يرِگَم  روخم و  هودـنا  همطاف ! يا  دـشاب . هدوب 
نیرتمیرک و  بسح ، هب  تسا  وت  تیب  لـها  نیرتفیرـش  یلع  و  داد ، یلع  هب  ار  وـت  یلاـعت  يادـخو  نم ؛ لد  رد  وـت  ّتبحم  نم و  کـیدزن 

؛ يدزیا ياضق  هب  تسا  ناشیا  نیرترباص  و  هّیوس ، هب  تسا  ناشیا  نیرتلداع  و  ّتیعر ، هب  تسا  ناـشیا  نیرتمیحر  و  بسن ، هب  تسا  ناـشیا 
نوچ هک  تسا  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یـشاب . وت  دسر  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  هک  ماهتـساوخرد  ادخ  زا  نم  و 
نیا و  دیناسرب ؛ يو  ردـپ  هب  ار  يو  یلاعت  يادـخ  ات  دوب  تایح  دـیق  رد  زور  جـنپ  داتفه و  نآ  زا  دـعب  همطاف  دیـسر ، تافو  ار  ادـخ  ربمغیپ 

. درک عمج  مظن  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  ینعم 
یِّمَع ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَس  ُةَزْمَح  َويِرْهِص  َو  یِخأ  ُِّیبَّنلا  ٌدَّمَُحم 

یِمَْحل َو  یِمَِدب  اَهُمَْحل  ٌبوُشَمیِسْرِع  َو  ِینَکَس  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  و 
یِّمُأ  ُْنبا  ِۀَِکئاَلَْملا  َعَم  ُریِطَییحُضی  َو  یسُمی  يِذَّلا  ٌرَفْعَج  َو 
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یِمْهَسَک ٌمْهَس  َُهل  مکیأَفاَْهنِم  َياََدلَو ]  ] يالجن َدَمْحأ  اَْطبِس  َو  ص:126 
یِْملُح  َناَوأ  ُْتغََلب  اَم  ًاماَلُغًاّرُط  ِماَلْسِْإلا  َیلِإ  ْمُُکتْقَبَس 

رتخد و  تسا ؛ نم  ّمع  نادیهش  گرزب  هزمح  و  نم ؛ نز  ردپ  تسا و  نم  ردارب  ربمغیپ ، دّمحم  تسا : هدمآ  نینچ  روطس  ریز  راعشا  همجرت  ]
نم ردام  رسپ  ناگتشرف  اب  درپ  یم  هاگماش ...  رد  هک  رفعج  و  نم ؛ تشوگ  نم و  نوخ  هب  وا  تشوگ  هتخیمآ  نم ؛ سورع  نم و  نز  دّمحم 

مالسا هب  امش  رب  متفرگ  شیپ  و  نم ؟ بیصن  وچمه  بیـصن  ار  وا  امـش  زا  تسیک  سپ  تسا . نآ  زا  نم  دنزرف  ود  دمحا ، هریبن  ود  و  تسا .
[. نم ندید - باوخ  غولب  ماگنه  ای  مدوب  هدیسرن  یناوج  تلاح  رد  همه .

رمع و یلإ  یهتنا  مهملع  ُتدجوف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دمحم  باحصأ  تمماش  لاق : قورـسم  نع  یبتجملا  یف  هیودرم و  نبا  بقانم  یف  و 
دبع ّیلع و  نیلجر ]  ] نینثا یلإ  یهتنا  مهملع  ُتدجوف  ۀتـسلا  تمماش  مث  تباث ، نب  دیز  لبج و  نب  ذاعم  ءادردـلا و  یبأ  هللا و  دـبع  ّیلع و 

[116 / 1 همغلا : فشک  [ ] هللا دبع  یلع  لضفی  اًیلع  ُتدجوف  نینثالا  تمماش  مث   ] مالسلا هیلع  ّیلع  هب  دّرفتف  تمماشف  هللا ،
: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  یبتجملا - ینعا  هیف - و 

َو ًالوُقَع  ًاْبلَق  ِیل  َبَهَو  یِّبَر  َّنِإ  لَبَج ] ْوأ  ٍلْهَـس  ِیف  َْتلََزن  ٍراَهَِنب  ْمأ  َْتلََزن  ٍْلیَِلبأ  ، ] َْتلِزنا َْنیأ  َو  َْتلََزن  اَمِیف  ُتِْملَع  ْدَق  َو  اَّلِإ  ٌۀَیآ  َْتلََزن  اَم  ِهَّللا  َو 
. الوقع ابلق  اقیلط و  ناسل  يور  و  ًالُوئَس - ًاناَِسل 

[178 / 40 راحب : ]
: لوقی مالسلا : هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ُتعمس  لاق  يدزالا ، نامثع  یبأ  نع  هیف  و 

مل نم  ینعبتا و  نم  یلابأ  ام  یِّبَر  نم  اَهَنََّیب ]  ] ٍۀَـنَِّیب یَلََعل  یِّنِإ  َو  ِیب ، َّلُض  َال  َو  ُْتلَلَـض  اـَل  َو  ِیب ] َبِّذُـک  اـَل  َو   ] ُْتبِذُـک اـَل  َو  ُْتبَذَـک  اَـم  ِهَّللا  َو 
ینعبتی

[. نآ ریخا  دنب  نودب   67 / 30 راحب : ]
مدرک و طایتحا  مدید و  ار  دّمحم  باحصا  تفگ : يو  هک  قورسم  زا  تیاور  تسا  هدمآ  یبتجم  باتک  رد  هیودرم و  نبا  بقانم  رد  ینعی :

دعب تباث . دیز  لبج و  ذاعم  ءادردوبا و  ساّبع و  هّللادبع  یلع و  رمع و  هب  دشیم  یهتنم  همه  ملع  هک  متفای 
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دوب دّرفتم  یلع  و  یلع ، هب  دشیم  یهتنم  هّللادبع  ملع  و  ساّبع ، هّللادـبع  یلع و  هب  دـشیم  یهتنم  ناشیا  ملع  هک  متفای  ار  شـش  ره  نآ ، زا 

. ملع نآ  رد  دوبن  کیرش  يو  اب  یسک  نادب و 
دورف اجک  رد  دمآ و  دورف  هچ  يارب  هک  منادیم  نم  دـمآ  دورف  هک  هیآ  ره  هّللاو ! دومرف : يو  هک  ّیلع  زا  تیاور  تسا  یبتجم  باتک  رد  و 

. حیصف هداشگ و  هدننک و  لاؤس  ینابز  هدنبایرد و  اناد و  یلد  تسا  هداد  ارم  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  دمآ .
نم هب  و  مدشن ، هارمگ  نم  و  دنتفگن ، غورد  نم  اب  و  متفگن ، غورد  نم  هک  هّللاو  تفگیم : هک  مدینش  یلع  زا  دیوگیم : يدزا  نامثعوبا  و 

. دنکن نم  يوریپ  هک  ره  دنک و  نم  يوریپ  هک  نآ  زا  مرادن  كاب  نم  و  دوخ ، يادخ  فرط  زا  حضاو  عطاق  مایتّجح  نم  و  دندشن ؛ هارمگ 
ییحی تیبلا ؟ لهأ  انیف  لوقت  ام  خیـش ! اـی  تفگ : بیقن  تفر . يولعلا  نسحلا  نب  دّـمحم  خـلب ، بیقن  تمدـخ  هب  يزور  يزار  ذاـعم  ییحی 

: ینعی يرحـشلا ، ربنعلا  يدنهلا و  کسملا  جرأ  ّالإ  اهنم  حوفی  لهف  ۀلاسرلا  ءامب  نجُع  ٍنیط  یحولا و  ءامب  یقـس  ٍسرغ  یف  لوقأ  ام  تفگ :
، دنشاب هتشرس  ار  نآ  تلاسر  بآ  هب  هک  یلِگ  ّقح  رد  میوگ  هچ  و  [ 62 [ ؟ دنشاب هداد  ار  يو  یحو  بآ  هک  یتخرد  ّقح  رد  نم  میوگ  هچ 

ترهـش یبوخ  رد  هک  تسا  نامع  قطانم  زا  رحـش  هب  بوسنم  يرحـش  ربنع  . ] ربنع يدـنه و  کشُم  يوب  زا  زج  هب  دـیآ  نآزا  يوب  چـیه  و 
. دندرک رپ  یتمیق  رهاوج  ّرُد و  هب  ار  خیش  ناهد  ات  دومرفب  بیقن  سپ  [ 407 / 3 یناعمس : باسنا  کن : تسا  هتشاد 

نب یلع  ماـما  حدــم  زگره  ینکیم و  مالــسلا  مـهیلع  تـیب  لــها  تـّبحم  يوـعد  هـک  تـسا  هنوـگچ  تـفگ : ساوـنوبا  زا  یکی  يزور  و 
[321 صاوخلا : ةرکذت  : ] ياهدیصق رد  تفگ  سپ  ییوگیمن ؟ مالسلا  هیلع  اضّرلایسوم 

هیبأل امداخ  لیربج  ناک  مامإ  حدَِمل  يدتهأ  انأ ال  تلق :
. تسا هدوب  يو  ردپ  راکتمدخ  لیئربج  هک  یماما  حدم  هب  مربیمن  هار  نم  ینعی :

رد دنراد  تلزنم  نیا  ردق و  نیا  و  دوب ، نیا  ناشیا  هبترم  هک  یعمج  ضرغ ،
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، ار ناشیا  دوب  لئاسم  تاّمهم  زا  هک  هلأسم  کی  نیا  و  دننکیم ؟ لطاب  هب  يوعد  هنوگچ  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  شیپ  رد  ادخ و  شیپ 

ِةالَّصلِاب َکَلْهأ  ُْرماَو  یلاعت : هللا  لاق  امک  ناشیا . بیدأـت  میلعت و  هب  دوب  رهاـم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  هک  نیا  دوجو  اـب  دـننادن . ار  نآ 
: یتفگ يدمآ و  همطاف  هناخ  رد  هب  زامن  تاقوا  هب  يزور  ره  هام ، شـش  لوسر  دش ، لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک : دـناهتفگ  املع  (. 132 ه : (ط -

ادن نیا  يدمایب و  حبـص  زامن  تقو  دادماب  زور  ره  تشذگب ، تّدم  نیا  نوچ  و  ۀمامإلاو ؛ ةّوبنلا  تیب  لهأ  ای  هللا  مکمحری  ةالـصلا  ةالـصلا 
[203 / 16 راحب : کن : . ] یتفرب يدرک و 

(. 6 میرحت :  ) ُةَراجِْحلا َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : هللا  لاق 
. دنیاهگنس نامدرم و  نآ  همیه  هک  یشتآ  زا  ار  دوخ  ناسک  ار و  دوخ  ياهسْفن  دیرادهگن  دیدروآ ! نامیاهک  یناسک  نآ  يا  ینعی :
ناشیا ّقح  دشاب و  مارح  ناشیا  رب  هک  يزیچ  لوسر  هک  دـیاش  هنوگچ  تایآ  هلمج  نیا  اب  ( 214 ءارعش :  ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  لاق : و 

نم اشاح  تّما . لیلـضت  یحو و  يادا  رد  ریـصقتو  شیوخ  تیب  لها  هب  تنایخ  ردـغ و  ّالا  دـشابیمن  عون  نیا  و  دـیوگن ؟ ناـشیا  هب  دـشابن 
. فالخالب کلذ 

لوسر داهن . ناهد  هب  تشادرب و  نآ  زا  ياهناد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نسح  دندوب ، هدرک  رـضاح  امرخ  تاقدـص  هک : دـنیوگیم  ناثّدـحم 
ناـهد زا  ینعی  خـک ، خـک  خـک  تفگ : هک  دـنیوگ  و  دروآ ، نوریب  يو  ناـهد  زا  ار  اـمرخ  نآ  تشگنا و  ینعی  درک ، يو  ناـهد  رد  تسد 

هک دیاش  هدینـش ، هدـید و  لاح  نیا  هک ] یناسک  . ] وا تیب  لها  ّیلعو و  دوب  همطاف  روضح  رد  لاح  نیا  و  دـنزادنا ، یق  هب  هک  نانچ  زادـنیب 
؟ دننک لطاب  هب  نینچ  يوعد 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق ، سنأ  نع  یبتجملا  باتک  یف 
ِیثِراَو یّیلو و  َو  یِّیِصَو  ّیلع  َو  ٌثِراَو  یلو و  َو  ٌّیِصَو  ٍِّیبَن  ِّلُِکل 

ریگثاریم ّیلو و  یّیصو و  ار  يربمغیپ  ره  هک : دومرف  ربمغیپ  ینعی : [ 147 / 38 راحب : کن : ]
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ص:129
. تسا نم  ملع  ریگثاریم  نم و  ّیلو  نم و  ّیصو  یلع  و  دوب ،

. دشاب زین  لام  ثراو  هک  دیاب  دشاب ، ملع  ثراو  هک  ره  سپ  دش . مولعم  ار  وا  رم  یلع  یثراو  نیدب ،
: لاقف بضغلا  ُدیدَش  ٌبضغم  وه  هللا و  ُلوُسَر  َماق  لاق : هریره  یبأ  نع  هیف  و 

[ َلَج َو  َّزَع  َهَّللا  َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو   ] ِیناَذآ ْدَقَف  یِمِحَر  يوذ  َو  ِیبَسَن  َيذآ  ْنَم  الأ  یِمِحَر  يوذ  َو  ِیبَسَن  َنوُذُْؤی  ٍماَْوقأ  ُلَاب  اَم 
[. 226 / 27 راحب : ]

: لاق ّهنأ  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نع  ةدابع  نب  دعس ] نب   ] سیق نع  برآملایهتنم  یف 
لجوزع هللا  ِيَدَی  َْنَیب  ِۀَموُصُْخِلل  اُوثْجَی  ْنَم  ُلَّوأ  اَنأ 

[312 / 19 راحب : ]
: یلاعت هلوق  یف  هیف  و 

ٌيْزِخ اْینُّدلا  ِیف  َُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِهِفْطِع  َِیناث 
، یِّکَُزی َو  ُقَّدَصَتَی  َو  ُموُصَی  َو  یِّلَُـصی  اًلُجَر  اَنْرَکاَذَـتَف  ِِهلآ  َو   ] ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـْنِع  ًاسُولُج  اَّنُک  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  ( 9 جح : )

ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  لاق : ُهُدِّحَُوی . َو  ُهُسِّدَُقی  َو  ُهُحِّبَُـسی  َو  َهَّللا  ُدـبعی  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَْنلُقَف  ُُهفِرْعأ ، انأ ال  ِِهلآ ] َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََنل  َلاَقَف 
، ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  اَذ ، َوُه  اَْنلُقَف  اَْنیَلَع ، َعَلَط  ْدَق ]  ] ْذِإ ِلُجَّرلا  کلذ  ِرْکِذ  ِیف  ُنَْحن  اَْنیَبَف  ُُهفِرْعأ ، َال  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

رَْکب وـُبأ  َلَخَدَـف  ِناَْـطیَّشلا . ِبْزِح  ْنِم  هتیأر  ْنَم  ُلَّوأ  ُهَّنِإَـف  ُهَُقنُع ، ْبِرْـضاَف  ِلُـجَّرلا  اَذَـه  یلِإ  [ 63  ] ِْضما َو  اَذَـه  یِْفیَـس  ْذُـخ  ٍرَْکب  ِیبِأل  َلاَقَف 
یَّلَـص ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َعَجَرَف  ، ] َنیِّلَـصُْملا ِْلتَق  ْنَع  اَناَهَن ]  ] هین هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ُُهُلْتقأ ، َال  ِهَّللا  َو  َلاَقَف  ًاعِکاَر ، ُهآَرَف  َدِجْـسَْملا 

ْذُخ َو  ُرَمُع  اَـی  ُْمق  ِِهبِحاَِـصب ، َتْسَلَف  ْسِلْجا ، ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  یِّلَُـصی ]. ُُهْتیأَر  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
َال ِهَّللا  َو  ُْتلُقَف  ًادِـجاَس ، َلُجَّرلا  ُْتیأَرَف  َدِجْـسَْملا  ُْتلَخَد  َو  َْفیَّسلا  ُتْذَـخأَف  ُرَمُع  َلاَق  ُهَُقنُع ، ْبِرْـضاَف  َدِجْـسَْملا  ِلُخْدا  َو  ٍرَْکب  ِیبأ  ْنِم  یِْفیَس 

َلُجَّرلا ُْتیأَر  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  هنم ،] لـصا : رد   ] یِّنِم ٌْریَخ  َوُه  ْنَم  ُهَنَمْأَتْـسا  ِدَـقَف  ُُهُلْتقأ 
ٌفاَِلتْخا ِیتَّمُأ  َْنَیب  ْعَقَی  َْمل  ُهَْتلَتَق  ْنِإ  َکَّنِإَف  ُْهُلْتقاَف ، ُهَتْدَجَو  ْنِإ  ُُهِلتاَق ، َْتنأ  َکَّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ُْمق  ِِهبِحاَِصب ، َتْسَلَف  رمع  ای  ْسِلْجا  یل : َلاَقَف  ًادِـجاَس .

بلاط یبأ  نب  ٌِّیلَع  َلاَق  ًاَدبأ .
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. ُُهْتیأَر اَـم  هَّللا ! َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف : ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ُهَرأ ، ْمَلَف  َدِجْـسَْملا  ُْتلَخَد  َو  َْفیَّسلا  ُتْذَـخأَف  ُماَـلَّسلا : ِْهیَلَع 
[ مالـسلا هیلع   ] یَـسیِع َۀَّمُأ  َّنِإ  َو  ِراَّنلا ، ِیف  َنُوقاَْبلا  َو  ٌۀَـیِجاَن  ٌۀَـقِْرف  ًۀَـقِْرف ، َنیِْعبَـس  َو  يَدْـحِإ  یلع  ْتَقَرَْتفا  یَـسُوم  َۀَّمُأ  َّنِإ  ِنَسَْحلا ! َابأ  اَی  لاَـقَف :

َنُوقاَْبلا َو  ٌۀَیِجاَن  ٌۀَقِْرف  ًۀَقِْرف ، َنیِْعبَس  َو  ٍثاََلث  یَلَع  ُقِرَتْفَتَس  ِیتَّمُأ  َّنِإ  َو  ِراَّنلا ، ِیف  َنُوقاَْبلا  َو  ٌۀَیِجاَن  ٌۀَقِْرف  ًۀَقِْرف ، َنیِْعبَسَو  ِْنیَتَْنثا ]  ] نینثا یلع  ِتَقَرَْتفا 
َِکلَذ ِیف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنأَف  َُکباَحْـصأ ، َو  ِْهیَلَع  َْتنأ  اَِمب  ُکِّسَمَتُْملا  َلاَـقَف : ُۀَـیِجاَّنلا . اَـمَف  هلأو : هیلع  هللا  یّلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف  ِراَّنلا . ِیف 

[. 330 قحلا : جهن   ] ِتالالَّضلا َو  ِعَِدْبلا  ِباَحْصأ  ْنِم  َرَهَظ  ْنَم  ُلَّوأ  اَذَه  ُلوُقَی  ِهِفْطِع .» َِیناث   » ِلُجَّرلا
، نیفص موی  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هلاتقب  قیرحلا » باذع  ۀمیقلا  موی  هقیذن  و   » لتقلا لاق : يزخ » ایندلا  یف  هل  »

: دوـمرف دوـب و  هتفر  بضغ  مشخ و  رد  تیاـغ  هب  تساـخرب و  يراـبکی  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  هک : دـنکیم  تـیاور  هریرهوـبا  ینعی :
هدرزآ و ارم  درازایب  دناجنرب و  ارم  نادنزرف  سک ] ره   ] ارم و ناشیوخ  دنناجنریم  هک  ار  ناشیا  تسا  هدوب  هچ  دـنچ و  یموق  لاح  تسیچ 

. هدیناجنر دشاب و  هدرزآ  ار  ادخ  دناجنرب  درازایب و  ارم  هک  ره  و  دشاب ، هدیناجنر 
رد دـیآرد  وناز  هب  تمایق  زور  هک  یـسک  لّوا  دومرف : يو  هک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  تیاور  تسا  برآملا  یهتنم  باـتک  رد  و 

. مشاب نم  تّزع  ترضح  زا  نتساوخ  داد  تموصخ و  يارب  زا  ادخ  هاگرد 
« ِقیِرَْحلا َباذَـع  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ُهُقیِذـُن  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  َُهل  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َّلُِـضِیل  ِهِفْطِع  َِیناـث   » هیآ نیا  ناـیب  رد  تسا  باـتک  نیا  رد  مه  و 
، رگیدکی اب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  تمدخ  رد  میدوب  هتـسشن  ام  تفگ : يو  هک  کلام  نب  سنا  زا  تسا  تیاور  و  ( 9 جحلا : )

دومرف ادـخ  لوسر  دـهدیم . تاکز  دـهدیم و  هقدـص  درادیم و  هزور  درازگیم و  زامن  وا  هک  میدرکیم  وا  رکذ  میدربیم و  يدرم  مان 
حیبست دنکیم و  ادخ  تدابع  وا  هّللا ! لوسر  ای  میتفگ : مسانشیمن . ار  يو  نم  هک ،
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نیا رد  نینچمه  ام  مسانشیمن . ار  يو  نم  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک : دیوگیم  يوار  دیوگیم . ادخ  دیحوت  سیدقت و  و 

هللا یّلـص  ربمغیپ  تسا . نیا  میدربیم  يو  مان  هک  درم  نآ  میتفگ : ام  دـش . ادـیپ  درم  نآ  هاـگان  هک  میدرکیم  درم  نآ  رکذ  میدوب و  نخس 
زا یسک  لّوا  هک  نزب  ار  يو  ندرگ  ورب و  درم  نیا  بقع  زا  ریگرب و  نم  ریـشمش  هک ، ار  رکبوبا  تفگ  نآ  زادعب  ودب ، درک  رظن  هلآ  هیلع و 

هیلع ربـمغیپ  هک  مشکیمن  ار  يو  هک  هّللاو  تفگ : دـید . عوکر  رد  ار  درم  نآ  تفر و  دجـسم  هب  رکبوبا  تسا . وا  مدـید  هک  ناطیـش  هورگ 
يا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  دمآ . ربمغیپ  شیپ  دـیدرگزاب و  نآ  زا  دـعب  ناگدـنرازگ . زامن  نتـشک  زا  تسا  هدرک  یهن  مالـسلا 

: تفگرمع نزب . يو  ندرگ  ور و  دجسم  رد  ناتـسب و  رکبوبا  زا  نم  ریـشمش  و  رمع ! يا  زیخرب ، یتسین . نیا  بحاص  وت  هک  نیـشنب  رکبوبا !
مدیدرگ و زاب  نآ  زا  دعب  مشکیمن . ار  يو  هک  هّللاو  متفگ : دوب . دوجـس  رد  هک  مدید  ار  درم  نآ  متفر . دجـسم  رد  و  [ 64  ] مدتسب ریشمش 

يا نیـشنب ، تفگ : ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  دوب . دوجـس  رد  هک  مدـید  ار  درم  نآنم  هّللا ! لوسر  اـی  متفگ : متفر و  لوسر  شیپ  هب 
نایم هک  شکب  یبایب  ار  يو  رگا  ییوت . يو  هدنـشک  هک  زیخرب  یلع ! يا  دیآیمن . وت  تسد  زا  راک  نیا  یتسین و  يو  بحاص  وت  هک  رمع !
یّلص ربمغیپ  شیپ  مدیدن . ار  درم  نآ  متفر . دجسم  رد  مدتـسب و  ریـشمش  نم  تفگ : ّیلع  نینمؤملاریما  دوشن . عقاو  یفالخ  زگره  نم  تّما 

. دـندش هقرف  کی  داتفه و  هب  یـسوم  تّما  نسحلاابا ! اـی  تفگ : ارم  ربمغیپ  مدـیدن . ار  يو  نم  هّللا ! لوسر  اـی  متفگ : متفر و  هلآ  هیلع و  هللا 
یجان و هقرف  کی  دندش . هقرف  ود  داتفه و  هب  یـسیع  تّما  و  دنـشاب ؛ خزود  رد  رگید  ياههقرف  و  دـندوب ، تاجن  لها  راگتـسر و  هقرف  کی 
. دنـشاب خزود  رد  نارگیدو  راگتـسر ، یجان و  هقرف  کی  دنوشیم . هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  تّما  و  دنـشاب ؛ خزود  رد  نارگید  و  راگتـسر ،

ّقح رد  یلاعت  يادخ  و  ینآ ؛ رب  وت  باحصا  وت و  هک  دنـشاب  قیرط  نآ  رب  هک  یناسک  نآ  تفگ : دنمادک ؟ هیجان  هقرف  هّللا ! لوسر  ای  متفگ :
اهتلالض اهتعدب و  هک  یسک  لّوا  دیامرفیم : یلاعت  قح  و  هیآ ، رخآ  ات  هفطع  یناث  داتسرف : هیآ  نیا  تشذگ  شرکذ  هک  درم  نآ 
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گنج هب  وا  هک  نآ  ببس  هب  مناشچب  ار  يو  نازوس  باذع  تمایق  زور  و  دنـشکب ، ار  يو  هک  دوب  ییاوسر  ایند  رد  ار  وا  تسا . وا  درک  ادیپ 

. نیفص زور  دیآ  یلع 
یلع مصخ  تسا و  هدوب  هچ  رهب  نآ  تسا و  هدوب  هک  اب  تموصخ  رهب  زا  ندمآرد ] وناز  هب  رطـس : ریز  « ] یلع اوثج   » هک دـیوگن  فلاخم  و 

. مالسلا مهیلع  وا  دالوا  تسا و  هدوب  يو  ّقح  هک  تماما  بصغ  هب  مّود  تسا . هدوب  كدف  يارب  تموصخ  لّوا  تسا ؟ هدوب  هک 
لوسر نامرف  لاثتما  دیشکب ، ار  عَِدب  عدبُمهک  دومرف  داد و  رمع  هب  ًایناث  داد . رکبوبا  هب  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  نوچ  هک  ًایناث  و 

دنک نایـصع  يو  رد  لوسر  گرم  زا  دعب  رگا  ندرک  دناوت  وا  تفلاخم  لوسر  روضح  رد  هک  یـسک  دندرک . نایـصع  لوسر  هب  دندرکن و 
. دش هتفگ  هک  تسا  هدوب  عون  نآ  زا  هّمئا  ینعی  ناشیا ، قوقح  بصغ  ثیداحا و  ءارتفا  سپ  يزجا . یلوا و 

: نماثلا ربخلا 

فجرف نامثع ، رمع و  رکبوبأ و  هَعَم  دُحُأیلإ و  یبَنلا  َدَعَص  يراخبلا : حیحص  یف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  هک  دننکیم  تیاور 
. نادیهش ٌقیدص و  ٌّیبن و  کیلع  اّمنإف  دحا  تبثأ  مالسلا ، هیلع  لاقف  مهب 

هب هوک  نآ  دندوب . يو  اب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دوب و  هتفر  دحا  هوک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  ینعی :
يربمغیپ ّالا  تسین  وت  رب  هک  ایم  تکرح  هب  شاب و  تباث  دحا ! هوک  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  درک . تکرح  دـمآرد و  شبنج 

. دیهش ود  یقیّدص و  و 
: هیلع لاکشالا 

زا دش  مزهنم  هک  یـسک  لّوا  هک : تسا  هدرک  رکذ  برآملا  یهتنم  باتک  رد  ناّطقلا  نیدلا  لیـصا  یلعالادبع  نب  هّللادیبع  ثّدحملا ، مامالا 
يو هک  دمآ  دید  هب  زور  هس  زا  دعب  نامثع  هک  دناهدرک  داریا  ناخّروم  نارّـسفم و  يرایـسب  و  دوب ، ناّفع  نامثع  دـحا ، رد  لوسر  باحـصا 

باعش زا  یضعب  رد  رگید و  نت  ود  اب  دوب  هتخیرگ 
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. تسا املع  عامجا  هلمج  نیا  رب  و  هدش ، يراوتم 

. مامت هیرگ  بارطـضا و  هب  هداد  دحا  هوک  هب  هانپ  دوب و  هتخیرگ  یـصخش  دحا  زور  هک  ًاضیا ، هریغ  یف  و  دمآ ، فلاوملا  ۀحار  باتک  رد  و 
صخش نیا  رب  يو  رظن  نوچ  دوش . ناهنپ  اجنآ  رد  ات  درکیم  یبقن  یفهک و  دصق  دوب و  اجنآ  رد  یعمج  اب  زین  رمع  دش ، هوک  رس  رب  نوچ 

اذِإ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک : مشاب  جردنم  هیآ  نیا  رد  مسرتیم  هک : تفگیم  صخـش  نیا  ینکیم ؟ عزج  هیرگ و  ارچ  هک  درک  لاؤس  دمآ 
ُهاوْأَم َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَـقَف  ٍۀَِـئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  َرابْدَْألا ، ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل 
هوبنا هب  هک  نارفاک  تعامج  هب  دیـسرب  امـش  نوچ  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناـسک  يا  ینعی : [ 65 ( ] 16 - 15 لافنا :  ) ُریِـصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج 
دورب تمیزه  هب  دنک و  ناشیا  رب  تشپ  هک  ره  و  دیورم ؛ تمیزه  هب  دیهدم و  ناشیا  هب  تشپ  امـش  رازراک ، يارب  زا  دناهداهن  امـش  هب  يور 
باتفآ رد  يو  يور  هک  نآ  لثم  دورب ، گنج  حلاصم  يارب  زا  مه  گنج  ماقم  زا  هک  یسک  ّالا  دشاب ، هدمآ  ادخ  بضغ  رد  هک  تقیقح  هب 

هک نآ  ببـس  هب  ناشیا  ددـم  هب  دور  یهورگ  هئف و  کیدزن  هب  هک  نآ  اـی  دـشابن ، باـتفآ  هب  يو  يور  هک  یعـضوم  هب  دورب  اـجنآ  زا  دوب ،
. دنشاب جاتحم  ودب  ناشیا 

وت هک  اریز  يرتَیلوا ، هیرگ  نیدـب  وـت  رمع ! اـی  تفگ : درم  نآ  ماوـت . هئف  نم  هک  نکب  هیرگ  عزج و  كرت  شاـب و  لدشوـخ  تفگ : رمع 
. دش نید  نهو  ببس  وت  تمیزه  رارف و  نآ  ات  يداعا  تسد  رد  يدرک  اهر  اهنت  برح  رد  ار  لوسر  یتخیرگ و  نم  زا  شیپ 

هلیسو و دندوب  هتخیرگ  هک  عمج  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  َِلُتق  هک : داد  قلخ  نایم  رد  زاوآ  سیلبا  نوچ  هک  تسا  نارّـسفم  عامجا  و 
لوسر رگا  دننک . عوجر  هکم  هب  دنور و  يو  ناما  رد  نامزهنم  نیا  هک  دشاب  عیفش  ات  دنتسرف  نیعل  نایفسوبا  هب  هک  دندرکیم  بلط  لوسر 

، دوبن ینعم  نیا  ناشیا  رد  نوچ  يدوب . دـحا  برح  تاـبث  ناـشیا  رد  هک  یتسیاـب  يدوب  هتفگ  ظـفل  نیا  ناـشیا  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
. لوسر رب  تسا  ارتفا  ثیدح  نیا  هک  تسا  لیلد 
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هب نیمز  ناما  کلذ  عم  و  يو ؟ ّقح  رد  ندرک  ناوت  تداهـش  هجرد  تابثا  هنوگچ  دـش ، هتـشک  راصنا  رجاهم و  عامجا  هب  نامثع  هک  اّـمعم 

َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  یلاعت : لاق  امک  ناحلاص . رافغتسا  تسا و  لوسر  تکرب  دوجو 
تیب لها  ّقح  رد  مکح  نیا  مه  لوسر  و  دننک ، رافغتسا  ناشیا  هک  دوب  نآ  لاح  و  ار ، ناشیا  دنکن  باذع  یلاعت  يادخ  ینعی : ( 33 لافنا : )

[19 / 23 راحب :  ] ضْرْألا ِلْهِأل  ٌناَمأ  ِیْتَیب  ُلْهأ  َو  ِءاَمَّسلا  ِلْهِأل  ٌناَمأ  ُموُجُّنلا  لاق : امک  درک . تابثا 

: عساتلا ربخلا 

هراشا

[202 / 4 يراخب : ، ] باطخلا نب  رمع  ِدِیب  َذَخأ  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  یبّنلا  عم  اّنک  لاق : ماشه  نب  هللادبع  نع  ًۀیاور  دـیوگیم : يراخب 
. دوب هتفرگ  دوخ  تسد  رد  رمع  تسد  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  میدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  ام  تفگ : ماشه  هّللادبع  ینعی :

: هیلع لاکشالا 

، يدرک دوخ  فیدر  هب  ار  يرگید  يدش و  راوس  هنهرب  رخ  رب  هک  دوب  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  قالخا  زا  هک  تسا  ناثّدـحم  عامجا 
تـسد زا  دوخ  تسد  هایـس ، هک  رگم  يدرکن  نوریب  يو  تسد  زا  دوخ  تسد  یتفرب و  رازاب  نایم  رد  يداـهن و  یهایـس  تسد  رد  تسد  و 

: یلاعت هلوق  هلیلد  و  يدرک ؛ عازتنا  وا  كرابم 
َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو 

: هلوق و  ( 159 نارمع : لآ  )
َنِینِمْؤُْمِلل َکَحانَج  ْضِفْخا  َو 
: هلوق و  ( 88 رجح : )

ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو 
(. 4 ملق : )

یلع نینمؤملاریما  هلهابم ، هیآ  هب  هک  ار  تّما  تسا  مولعم  هک  نآ  اب  دـیاشن ، رخاـفت  هب  دریگ  تسد  رد  باّـطخ  رمع  تسد  يزور  رگا  سپ 
ثیدح و  تسا ، لوسر  سْفن  مالسلا  هیلع 

یِْملِس َکُْملِس  َو  ِیبْرَح  َُکبْرَح  َو  یِمَْحل  َکُمَْحل  یِمَد و  َکُمَد  َو  یسفَن  کسفَن 
[. 106 / 99 راحب : ]

زا ود  ره  ناشیا  و  دّمحم ، رون  زا  و  تسا ، تّوبن  رجش  زا  یلع  نینمؤملاریما  و 
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ات داهن  لوسر  شود  رب  مدـق  ود  ره  ّیلع  هک  ناشیا  ثیداحا  بتک  ریاس  رد  و  هدـمآ ؛ یهتنملا  یبتجملا و  باـتک  رد  و  ردـپ ؛ رداـم و  کـی 

لـسغ دوخ  تسد  هب  ار  لوسر  و  تفخب ، لوسر  ماقم  رد  تفرگ و  رـس  رد  لوسر  فاحل  راغلا  ۀلیل  و  تخادـنا ، ریز  هب  هبعک  ماب  زا  ار  لبه 
نـینیعلا و ّدـم  و  [ 66  ] نیتفــشلا نـینیعلا و  ضیمغت  راـصتخالا : دــنع  و  داـهن ، كاـخ  رب  وا  كراـبم  يور  دوـمن و  زیهجت  نـیفکت و  داد و 
. دنیوگن زاب  تاهابم  ترخافم و  هب  زگره  بقانم  زا  عون  نیا  و  درک ، لوسر  ّتیلوهک  هب  ات  ّتیلوفط  ماّیا  رد  یلع  تیبرت  و  درک ، وانیلجّرلا 

: ّیلع نع  یلیل  یبأ  نبا  نع  دمآ ، یبتجم  باتک  یهتنم و  باتک  رد  اّمعم 
ۀـشئاع تدـجوف  هدـجت  ملف  هیلإ  تقلطناف  ءیـشب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبّنلا  یتأف  یحرلا  رثأ  نم  یقلت  ام  تکـش  مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  ّنإ 
انذخأ دق  انیلإ و  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  یبنلا  ءاجف  مالسلا ، اهیلع  ۀمطاف  ءیجمب  ۀشئاع  هتربخأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  ءاج  اّملف  اهتربخأف ،

؛ یناُمتلأَس امم  ًاریخ  امکمّلعأ  الأ  لاق : يردص و  یلع  هیمدق  درب  تدـجو  یتح  اننیب  دـعقف  امکناکم ، ّیلع  ای  لاقف  موقأل  تبهذـف  انعجاضم 
مداخ نم  امکل  ریخ  وهف  نیثالث  ۀثالث و  ًادّمَح  و  نیثالث ، أثالث و  ًاحبس  و  نیثالث ، ًاعبرأ و  اّربکف  امکعجاضم ، امتذخأ  اذإ 

[. 383 هدمعلا : ]
هب هک  نآ  رثا  ندینادرگبایسآ و  زا  دیلانب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک ، دومرف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هک  دنکیم  تیاور  یلیل  یبا  نبا  ینعی  ینعی :

ار هشیاع  تفاین . ار  يو  دـنیبب ، ار  ردـپ  هک  تفرب  همطاف  دوب . هتفر  یّمهم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  و  دوب ، هدیـسر  يو  كراـبم  تسد 
ّیلع نینمؤملاریما  دوب . هدمآ  اجنیا  همطاف  هک  داد  ربخ  ار  يو  هشیاع  دمایب ، مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  نوچ  درک . ربخ  ار  يو  لاح  نآ  زا  دـید و 

هک مدید  نوچ  میبسخب . هک  میدوب  هتفر  دوخ  هاگباوخ  ياج  رد  ام  دمآ و  ام  هناخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  نآ  زا  دعب  هک : دـیوگیم 
ربمغیپ نآ  زا  دعب  دیریگ . رارق  دیشاب و  دوخ  ياج  رد  امش  یلع ! ای  دومرف : ربمغیپ  مزیخرب . هک  متساوخ  دیآیم  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 

نآ زا  رتهب  هک  ار  يزیچ  منک  میلعت  ار  امش  هک ، دومرف  متفای و  دوخ  هنیسرب  ربمغیپ  مدق  یکنخ  نم  ات  تسشن  ام  نایم  رد 
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ناحبس راب  هس  یـس و  دییوگب و  ربکا  هّللا  راب  راهچو  یـس  دیبسخب ، هک  دییآ  رد  دوخ  هاگباوخ  هب  نوچ  دیهاوخیم . نم  زا  امـش  هک  تسا 

. يراکتمدخ زا  ار  امش  تسا  رتهب  نیا  هک  دییوگب  هّللدمحلا  راب  هس  یس و  هّللا و 
هداتسرف هیده  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  يارب  كزینک  هد  هشبح  کلم  هک ، دنیوگیم  يزاریش  رکبوبا  بهذم و  یعفاش  یهتنم  بحاص 

شیپ زا  نوچ  سابل . یب  دازیب و  دنرضاح  دجـسم  رد  هّفـص  لها  زا  نت  دصراهچ  تفگ : لوسر  درک . بلط  هلمج  نآ  زا  یکی  همطاف  دوب .
هیآ تفرب ، همطاف  ّیلع و 

ًاروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف  اهوُجَْرت  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَمْحَر  َءاِغْتبا  ُمُْهنَع  َّنَضِْرُعت  اَّمِإ  َو 
هتفرگناشیا تسد  هلهابم  زور  نینچمه  و  درک ؛ هّضف  ار  كزینک  نآ  مان  داتـسرف و  همطاف  تهج  هب  یکزینک  لوسر  دش . لزان  ( 28 ءارسا : )

زور رد  و  داد ؛ رگیدـمه  هب  تفرگ و  همطاف  یلع و  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  همطاف ، فاـفز  زور  و  ندرک ؛ اـعد  يارب  دـش  نوریب 
. درک دوخ  تسد  هب  ار  ّیلع  دولوم  لسغ  لوسر  و  دیناشوپ ؛ يو  رد  دوخ  كرابم  تسد  هب  لوسر  ار  هماّمع  حالس و  بازحا ،

کل ادب  امع  لس  لاق : کیّقتأ . ّینإ  ءیش و  نع  کلئسأ  نأ  دیرأ  ّینإ  هک : مدرک  لاوس  صاّقو  دعس  زا  هک : دیوگیم  ّبیـسم  نب  دیعـس  و 
ُتنک نَم  لاقف : بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دیب  ذخأف  ةریهظلاب  انیف  ماق  معن ، لاق : مخ ، ریدـغ  موی  مکیف  هللا  لوسر  ماقف  تلق : لاق ، کّمع ؛ انأ  اّمناف 

. ۀنمؤمو ٌنمؤم  ّلک  ّیلو  بلاط  یبأ  نبای  َتیسمأ  رمع : رکبوبا و  الاقف  هاداع . نم  داعو  هالاو  نَم  ِلاو  مهللا  هالوم  ٌّیلعف  هالوم 
: لاق هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یبّنلا  ُبحاص  ینزاملا  رسی  نب  هللادبع  ۀیاور  یف  و 

ربیخ موی  ّیبر  ینرمأ  اذکه  لاق : هیفتکنیب و  ۀمامعلا  لدسأ  همّمع و  مث  هاعدف  یلع  یلإ  مخ  ریدغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  ُلوسر  َثََعب 
هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنکنم  سانلا ! اهیأ  لاقف : ۀیبرع ، هل  سوق  یف  ًادمتعم  هدیب  ذخأ  مث  مئامعلا  اولدسأ  دق  نیّمتعم  ۀکئالمب  ردـب  موی  و 

. هاداع نم  هللا  داع  هالاو و  نم  هللا  یلاو 
دعـس مسرتیم . وت  زا  مسرپـب و  يزیچ  وـت  زا  هک  مهاوـخیم  نم  هک  مدرک  [ 67  ] لاؤس صاّقو  دعس  زا  هک : دیوگیم  ّبیـسم  دیعـس  ینعی :

هچ ره  زا  سرپب  تفگ :
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ربمغیپ يرآ . تفگ : تساخرب ؟ مخ  ریدغ  زور  امش  نایم  رد  ادخ  لوسر  متفگ : تفگ ، ّبیسم  دیعـس  ماوت . ّمع  نم  هک  دیآیم  ترطاخ  هب 
تـسود ایادـخ ! راب  تسا . وا  يالوم  ّیلع  منم ، وا  يالوم  هک  سک  ره  تفگ : تفرگ و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسد  ام و  ناـیم  رد  تساـخرب 

ره يالومبلاط  وبا  رـسپ  يایتشگ  وت  دنتفگ : رمع  رکبوبا و  و  دراد ؛ نمـشد  ار  يو  هک  ره  راد  نمـشد  و  دراد ، تسود  ار  يو  هک  ره  راد 
. هنمؤم نمؤم و 

دناوخب ار  يو  داتسرف و  یلع  هب  مخ  ریدغ  زور  ادخ  ربمغیپ  تفگ : يو  هک  تسا  نانچ  ربمغیپ  بحاص  ینزام  رسب  نب  هّللادبع  تیاور  رد  و 
زور ربیخ و  زور  دومرف  نینچ  مه  ارم  نم ، يادخ  هک : دومرف  تخادنا و  دورف  يو  هناش  ود  ره  نایم  هماّمع  رس  تسب و  يو  رس  رب  هماّمع  و 

ینامک رب  دامتعا  تفرگ و  ار  يو  تسد  نآ  زا  دعب  هتـشاذگ . ورف  راتـسد  رـسو  دندوب  هتـسب  رـس  رب  قیرط  نیدب  هماّمع  ناگتـشرف  هک  ردـب 
ادخ داراد  نمشد  و  دراد ، تسود  ار  يو  هک  نآ  ادخ  دراد  تسود  وا . يالوم  یلع  وا ، يالوم  نم  هک  ره  نامدرم ! يا  تفگ : هدرک  یبرع 

تسد ریدغ ، زور  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک  تسا  قطان  نیدب  مالسا  ياملع  ریسافت  رابخا و  بتک  رثکا  و  دراد ؛ نمـشد  ار  يو  هک  نآ 
هّیبیدـح زور  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  نینچمهو  دـش ؛ رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  ینعی  طبا ، ضایب  هک  يّدـح  هب  اـت  تفرگ  ّیلع 

نم ٌلوذـخم  هَرَـصَن و  نم  ٌروصنم  ةرفکلا ، ُلـتاق  ةرربـلا و  ُریمأ  اذـه  تفگ : دـمآ و  یلجع  لوصفلا  تکن  رد  هک  ناـنچ  تفرگ  یلع  تسد 
يو هک  نآ  هب  تسا  لوذخم  و  درک ، ترصن  ار  يو  هک  نآ  هب  تسا  روصنم  تسا . نارفاک  هدنـشک  و  تسا ، نانمؤم  ریما  نیا  ینعی : هلَذَخ ،

. دننکن تاهابم  نآ  رب  دنیوگن و  زاب  رخف  هب  زگره  تسا  تبثم  ناشیا  بتک  رد  هک  روصحمان  نیا  لاثما  نیا و  درک . نالذخار 

: رشاعلا ربخلا 

هراشا

: لاق هلآو ؛ هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوُسَِرب  نوکرـشُملا  عنـص  ام  ّدـشأ  نع  رمع  نب  هللادـبع  نع  ُتلأس  لاق : ریبزلا  نب  ةورع  نع  دـننکیم  تیاور 
یبأ نب  ۀبقُع  تیأر 
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: لاـق هنع و  هعفد  یتحرکبوبا  ءاـجف  ادـیدش ، اـقنخ  هقنخف  هقنع  یف  هءآدر  عضوف  یّلـُصی ، وه  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  یلإ  ءاـج  طـیَعُم 

[. 197 / 4 يراخب : ، ] مّکبر نم  تانّیبلاب  مکءاج  دق  هللا و  ّیبر  لوقی  نأ  اًلجر  نولتقتأ 
ۀبقُع تفگ : رمع  هّللادبع  دندرکیم . ادخ  ربمغیپ  هب  ناکرـشم  هک  يزیچ  نیرتتخـس  زا  مدیـسرپ  رمع  هّللادـبع  زا  تفگ : ریبز  هورع  ینعی :

درک و ربمغیپ  ندرگ  هب  ار  دوخ  يادر  و  درازگیم ، زامن  ترضح  نآ  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  شیپ  هب  هک  مدید  ار  طیعُمیبا  نب 
راگدرورپ دیوگیم  هک  ار  يدرم  دیشُکیم  امـش  تفگ : درکب و  طیعم  یبا  هبقع  عفد  ات  دمایب  رکبوبا  دیـشک . مه  رد  ار  يو  يولگ  تخس 

؟ تسا هدروآ  امش  هب  امش  يادخ  هاگرد  زا  اهتنّیب  اهتّجح و  و  تسا ، هّللا  نم 
: هیلع دراولا  لاکشالا 

: ُلوُقَی َوُه  َو  ۀبعکلا  راتسأب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ّقلعت  ۀّکم  حتف  موی  ناک  امأ  و  یبتجملا : باتک  یف 
یَلَع اًدَّرَُجم  هفُویُس  ْنِم  ٍْفیَِسب  ّکبر  كدضعی  َملأ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف : ِبَضْغُْملاَک  ُلِیئَْربَج  لزنَف  ِینُدُضْعَی  ْنَم  شیرق  یکرشم  َّیلِإ  لسرأ  َّمُهَّللا 

مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبأ  َْنب  َِّیلَع  َِکلَِذب ]  ] ِینْعَی كءاَدْعأ ؟
، ًادیدص هنَّیقُسیل  وأ  ًادوعَص  هّنَقَهُریل  ًامَـسَق  کُّبر  مسقأ  ۀّیمأ ، ینب  نِم  ٌلجر  هملثی  یتح  غلب  ام  هب  ًامئآق  اذه  ُکنید  لازیال  و  [ 67 / 2 بقانم : ]

. ُتیضر دق  لاق : دّمحم ؟ ای  َتیضر  دق 
. تشذگ رابکی  يو  موهفم  ثیدح و  نیا 

ریبث یلا  دنـسم  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  تعمـس  تلاق : سیمع ، تنب  ءآمـسأ  نع  یلع  تنب  ۀـمطاف  نع  هیودرم  نبا  نع  هنم  و 
ْیَک يِْرمأ  ِیف  ُهْکِرْـشأ  َو  يِرْزأ  ِِهب  ْدُدْـشا  یخأ  اـّیلع  یلهأ  نـم  اریزو  یل  لـعجت  نأ  کلئـسأ  ّینإ  کـلأس و  یـسوم  ّنإ  [ 68  ] مهللا لوقی :

[479 / 1 لیزنتلا : دهاوش  33 ؛ - 31 هط :  ] ًاریَِصب اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ  ًارِیثَک  َكَرُکْذَن  َو  ًارِیثَک  َکَحِّبَُسن 
اوهقفَی یناِسل  نِم  ًةَدقَع  للحت  يِرْدَص و  ِیل  َحَرْشَت  ْنأ  َُکلأْسأ  َکُِّیبَن  ٌدَّمَُحم  اَنأ  َو  ََکلأَس  َناَرْمِع  َْنب  یَسُوم  َّنِإ  َّمُهَّللا  یهتنملا : باتک  یفو 

ِیل ْلَعْجا  َو  یلوَق 
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اَم َتِیتوُأ  ْدَق  ُدَمْحأ  اَی  يِداَُنی  ًایِداَنُم  ُْتعِمَـسَف  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  يِْرمأ  ِیف  ُهْکِرْـشأ  َو  يِرْزأ  ِِهب  ْدُدْـشا  یِخأ  ٍِبلاَط  ِیبأ  َْنب  َِّیلَع  ِیلْهأ  ْنِم  ًاریِزَو 

.[ تسا هدمآ  راحب »  » رد هشورک  لخاد  . 145 / 38 راحب :  ] َْتلأَس
یتلاح رد  تفگیم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هک  هیودرم  نبا  زا  تیاور  تسا  لوقنم  یبتجم  باـتک  زا  ینعی :

نم ریزو  هک  وت  هاـگرد  زا  منکیم  تساوخرد  نم  و  درک ، تساوخرد  وت  زا  یـسوم  ایادـخ ! راـب  هک ، دوب  هداد  زاـب  ریبـث  هوک  هب  تشپ  هک 
مینک وـت  حـیبست  اـت  نم  رما  رد  ینک  کیرـش  ار  يو  و  ارم ، تشپ  نادـب  ینادرگ  يوـق  مکحم و  و  ارم ، ردارب  ار - ّیلع  نم  لـها  زا  يزاـس 

. ییاناد انیب و  ام  لاح  هب  وت  هک  یتسرد  هب  يرایسب . مینک  وت  رکذ  يرایسب و 
نم نابز  زا  هرگ  دنب و  و  نک ، هداشگ  ارم  هنیس  هک  درک  هاوخرد  وت  زا  نارمع  یسوم  ایادخ ! راب  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  یهتنم  باتکرد  و 
نم راـک  رد  ار  يو  و  نادرگ ، يوق  ودـب  نم  تشپ  و  ارم ، ردارب  ار - نوراـه  نم  لـها  زا  نادرگ  نم  ریزو  و  دـنبایرد ، نم  لوق  اـت  ياـشگب 

، ارم ردارب  بلاط - یبا  نب  ّیلع  نم  لها  زا  ینادرگ  نم  ریزو  هک  مهاوخیمرد  وت  هاگرد  زا  وت - ربمغیپ  مدّـمحم - هک  نم  و  نک ؛ کـیرش 
. نم راک  رد  نک  کیرش  ار  يو  و  نک ، يوق  ودب  نم  تشپو 

و دنداهن ؛ رانک  رد  تدوصقم  یتساوخ و  هچنآ  دنداد  وت  هب  دمحا ! ای  درکیم : ادن  هک  ار  يدانم  مدینش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 
. دناهدرک رکذ  ار  ینعم  نیا  نارّسفم  فیاوط 

قرط زا  تسا  هدرک  ّیلع  رکذ  هکناـنچ  يدرکب ، نآ  رکذ  لوسر  يدوب ، هدرک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  زا  يّرـش  عفد  رکبوـبا ، رگا  سپ 
حیحـص ثیدـح  نیا  رگا  و  تسا ، هدرک  لوسر  اب  ثیدـح  نیا  رگا  تسا  هدرک  لوسر  اب  طـیعمیبا  هبقع  هک  لاـح  نآ  رب  لـیلد  و  هفلتخم ،
تـسد هب  ار  لوسر  دـحا  رد  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  هک  تسا  نآ  تسا ، هدیـسر  وا  داـیرف  هب  رکبوبا  هک  تسین  مّلـسم  دوخ  نیا  و  دوبیم ،

هدـش و هتـشک  هباحـص  نیدـنچ  اب  لوسر  ّمع  هتخادـنا ، ّتلذ  كاخ  رد  بوکرم  زا  و  هتـسکش ، اهنادـند  یناشیپ و  دـندرک . میلـست  مصخ 
چیه ار  لوسر  دنتخیرگب .
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درفنم و دوخ  وا  دوبن ، يددم  چیه  هک  هّکم  رد  و  تخیرگ ، نینچ  يو  ار و  يو  دوب  ددم  اجنیا  هک  اّمعم  دوبن . زور  رتتخـس  ّدـشا و  يزور 

نینچمه و  درادـن ؛ یقوذ  هکتسا  یبذـک  هک  درکیم  عنم  نآ  زا  ار  هبقُع  هک  ار  وا  دوب  هدـش  رهاظ  اجک  زا  يریلد  تأرج و  نیا  دوب ، اـهنت 
: یلاعت هلوق  لیلد  هب  نینح  زور 

ُباَّوَّتلا َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُوبُوتَِیل  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث  ِْهَیلِإ  اَّلِإ  ِهَّللا  َنِم  َأَْـجلَم  ـال  ْنَأ  اوُّنَظ  َو  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمِْهیَلَع  ْتَقاـض  َو  ْتَبُحَر  اـِمب  ُضْرَأـْلا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاـض 
. ُمیِحَّرلا

ّالا یتَف  ال  تفگ : وا  نأش  رد  لیئربج  دحازور  رد  دمآرب . نینمؤملاریما  تسد  زا  نینح  حتف  دحا و  حتف  ینعی  حتف ، ود  رهنیا  و  ( 118 هبوت : )
و هتخیرگ ، یعمج  باحـصا  و  دیدب ، وا  تدـهاجم  يزابناج و  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دُـحا  رد  و  راقفلاوُذ ؛ ّالا  فیَـس  ّیلع و ال 

رّخسم ار  هنیدم  هک  دوب  هدرک  نآ  مزع  يدوهی  بحرم  ربیخ ، زور  نینچمه  و  هرصان ؛ تنأ  ّقحلا و  مَتَک  نم  ُرذُع  ام  تفگ : هتـشک  ياهفیاط 
. داد رمع  هب  [ 69  ] ًایناث داتسرف . ربیخ  هب  داد و  رکبوبا  هب  رکشل  تیار و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  و  دشکب ؛ باحـصا  اب  ار  لوسر  و  دنکب ،
، دمآرب يو  تسد  هب  حتف  نآ  ات  داد  نینمؤملاریما  هب  ًاعبار  دمآ . زاب  مزهنم  بوکنم و  مه  وا  داد ، صاع  ورمع  هب  ًاثلاث  دمآزاب . مزهنم  مه  وا 

. دنامن یفخم  نایملاع  رب  لاح  نیا  هک  نانچ  دش ، هتشک  يو  تسد  هب  بحرمو 
: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  نع  دعس  نب  لهس  نع  دیوگیم : يراخب  و 

اَهاَطُْعی ْمُهُّیأ  ْمِِهتَلیل  نورکذَی  ُساَّنلا  َتاَبَف  َلاَق  ُُهلوُسَر ] َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی   ] ِْهیَدَی یَلَع  ُهَّللا  ُحَتْفَی  اًلُجَر  ًادَغ  َۀَیاَّرلا  ِهِذَه  َّنَیِطْعأل 
؟ ٍِبلاَط ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َْنیأ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  َلاَقَف  اَهاَطُْعی  ْنأ  َنوُجْرَی  ْمُهُّلُک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ِیبّنلا  یَلَع  اْوَدَغ  ُساَّنلا  َحَبْـصأ  اَّمَلَف 

أَرَبَف َُهل  اَعَد  َو  ِْهیَْنیَع  ِیف  هلآو ] هیلع  هللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر   ] َقََصب ءاج  اّملف  ِِهب  ینوتأَف  ِْهَیلِإ  اُولِـسْرأَف  َلاَق : هللا . لوسر  ای  ِْهیَْنیَع  یِکَتْـشَی  َوُه  اُولاَقَف :
َُّمث ْمِِهتَحاَِسب  َلِْزنَت ]  ] یَّتَح َِکلْـسِر  یَلَع  ْذـِْفنا  َلاَق  اَنَْلثِم  اُونوُکَی  یَّتَح  ْمُُهِلتاَقُأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌِّیلَع : َلاَقَف  َۀَـیاَّرلا  ُهاَـطْعأَف  ٌعَجَو  ِِهب  ْنُکَی  َْمل  ْنأَـک 

َِکب ُهَّللا ] َيِدْهَی  ْنَأل  ِهَّللا  َوَف   ] ِهَّللا ِّقَح  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُبِجَی  اَِمب  ْمُهِْربْخأ  َو  ِماَلْسِْإلا  َیلِإ  ْمُهُعْدا 
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ِمَعَّنلا ُرْمُح  ََکل  َنوُکَی  ْنأ  ْنِم  ٌْریَخ  ًادِحاَو  اًلُجَر 

[ نارگید يراخب و  زا   3 / 21 راحب : ]
یلاعت يادخ  هک  مهدیم  يدرم  هب  تیار  ادرف  نم  هک  ادخ  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  دعـس  نب  لهـس  ینعی :

هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ایآهک  دنتفگیم  دندرکیم و  رکف  نامدرم  بش  نآ  هک : دیوگیم  يوار  درک . دـهاوخ  وا  تسد  رد  ربیخ  حـتف 
تشادیم نآ  دیما  کی  ره  و  دندمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  شیپ  دندرک ، حبـص  نامدرم  نوچ  داد ؟ دهاوخ  هک  هب  ادرف  ار  تیار  نیا 

درد وا  دـنتفگ : بلاط ؟ یبا  نب  ّیلع  تفر  اجک  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  هاگنآ  دـهد . وا  هب  ار  تیار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک 
یّلص ربمغیپ  شیپ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نوچ  دیرآنم . شیپ  ار  یلع  دیتسرفب و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هّللا ! لوسر  ای  دراد  مشچ 

نآ زگره  ایوگ  هک  دـش  هب  لاح  رد  يوقح . رد  درک  اعد  تخادـنا و  یلع  مشچ  هب  ار  دوخ  كرابم  نهد  بآ  دـش ، رـضاح  هلآو  هیلع  هللا 
ناـشیا اـب  نم  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : مالـسلا  هیلع  ّیلع  داد . یلع  هب  تیار  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  نآ  زا  دـعب  دوبن . يو  مشچ  رد  درد 

. ییآ دورف  ناشیا  هصرع  هب  هک  نآ  ات  يرایشه  هب  ورب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  مالـسا . رد  دنوش  ام  نوچمه  ناشیا  ات  منک  لاتق 
يادـخ وت ، ببـس  هب  رگا  هک  هّللاو  یلاـعت . يادـخ  ّقح  زا  ناـشیا  رب  تسا  بجاو  هچنآ  هب  هد  ربخ  ار  ناـشیا  و  نک ، توعد  ار  ناـشیا  سپ 

. دشاب ار  وت  خرس  نارتش  هک  نآ  زا  ار  وت  دشاب  رتهب  دیامرف ، اطع  تسار  هار  تیاده و  قیفوت  ار  يدرم  یلاعت 
: هک دشاب  درک  فصو  درک و  بازحالا  موی  تفص  یلاعت  قح  هکزین  و 

ًادیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه  اَنُونُّظلا  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجانَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو 
هب ار  دودـبع  نب  ورمع  دـمآنوریب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رخآ  رد  و  دـنتخیرگ ، اههناخ  هب  راصنا  رجاهم و  هلمج  ( 11 - 10 بازحا : )

ياملع اّرق و  زا  يرایسب  دمآ و  لصاح  عامجا  نیا  رب  هچنانچ  ( 25 بازحا :  ) َلاتِْقلا َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  دومرف  یلاعت  قح  و  داتسرف ؛ منهج 
. بلاطیبا نب  ّیلعب  لاتقلا » نینمؤملا  هللا  یفک  و   » نآرقلا لزنأ  هک  دننآ  رب  ریسفت 
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مُتی دیفس ] هملک  ود  ردق  هب  اجنیا   ... ] تلاح ای  دوب  وا  هلباق  تسا  دسا  تنب  همطاف  یلع  ردام  و  دوب ، تدالولا  موی  یکی  لوسر  تالاح  سپ 

رد دیفس ] هملک  ود  ردق  هب   .... ] مالسلا و هیلع  ّیلع  ردپ  دوب  بعِـش  ماّیا  تلاح  ای  دوب ؛ یلع  هناخ  رد  تیبرت  و  یهبرف ] يانعم  هب   ] ءاریا دوب .
دوب هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  تامرح  لقن  هب  ای  دومن ؛ مایق  نادب  دوخ  سفن  هب  ّیلع  دوب ، راغلا  ماّیا  ای  دندومن ؛ مایق  نادب  وا  ناّمَع  و  نآ ،
راهچ داتـشه و  ترجه  زا  دعب  ای  وا ؛ رب  ّالا  تشادن  دامتعا  سک  چیهرب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دومن و  مایق  نادب  ّیلع  هنیدم  هب  هکم  زا 

نیا رد  رکبوبا  و  دومن ، مایق  نادـب  یلع  مه  دوب  نفد  گرم و  زور  ای  دوب ؛ وا  تسد  هب  كرـش  ریاود  عطق  و  درک ، یلع  ار  هلمج  دوب ، برح 
. تسا ارتفا  ربخ  نیا  هک  دش  مولعم  سپ  درک  [ 70  ] ددم هچ  هک  درادن  یترهش  چیه  عضاوم 

تسا روهشم  هزمح  هب  ربخ  نیا  هکنآ  هب  هّبنت 

، درکیم زامن  مارحلادجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دوب . هدرکن  مالـسا  راهظا  زونه  دوب و  هتفر  راکـش  هب  يزور  دـنیوگ : هک  نانچ 
هللا یّلص  لوسر  دمآ ، زاب  دیـص  زا  هزمح  نوچ  دنتخادنا . يو  تشپ  رب  ار  نآ  تفر  عوکر  هب  نوچ  دندروایب و  دنفـسوگ  يالـس  ناکرـشم 

هک امـش  راوـج  تبارق و  زا  دـشاب  تمرح  راـقو و  هچ  ارم  تفگ : تفگ و  زاـب  لاـح  نیا  تفر و  بلطملادـبع  دـالوا  لـفحم  هب  هـلآو  هـیلع 
نمجنا هب  و  تشادرب ، دنفـسوگ  ءالـس  و  تساخرب ، مشاـه  ینب  زا  یعمج  اـب  هزمح  سپ  دـننک ؟ یتناـها  یتفـالخ و  نینچ  نم  اـب  ناکرـشم 

هک دروخ  اهدنگوس  و  ًادحاوَف ، ًادحاو  دیلام  ناشیا  ياهلبس  رد  ار  ءالس  نآ  ات  دومرفب  ار  یکی  و  دیـشکب ، ریـشمش  و  دش ، شیرق  دیدانص 
: تفگ درک و  لوسر  هب  يور  دش  غراف  نآ  زا  نوچ  منزیم . ار  يو  مراد  تسد  رد  هک  ریـشمش  نیدب  دنابنجب  عانتما  تهارک و  رـس  هک  ره 

هزمح مالسا  ببـس  لعف  نآ  و  دش ، یباص  هزمح  دنتفگ : هلمج  نارفاک  تسا . نیا  ام  شیپ  وت  يراوج  تبارق و  تّزع و  تمرح و  دّمحم ! ای 
. دش

دوب و بعش  ماّیا  دش  هتفگ  هک  نانچ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  تالاح  ّدشا  و 
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یهلا لضف  عضاوم  هلمج  نیا  رد  و  نینح ، قدنخ و ] دیاش : دیفس . هملک  کی  ياج   ... ] موی دحالا و  موی  ردبلا و  موی  راغلا و  ۀلیلو  مُتی  ماّیا 

. مالسلا هیلع  یلع  ببس  دوب و  ریگتسد 
لوسر ياذـیا  زا  ار  ناکرـشم  دوب ، بلطملادـبع  نب  بلاطوبا  یهان  دـیوگیم : نتـشیوخ  زجوم  ریـسفت  رد  یلجع  حوتفلاوبا  بجتنم  ماما  و 

(. 26 ماعنألا :  ) ُْهنَع َنْوَْأنَی  َو  ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُه  َو  هلوق  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص 
نآ رکذ  یلجع  دوب ، هدرک  عفد  رکبوـبا  ار  ناکرـشم  ياذـیا  شیرق و  ياذـیا  رگا  هک  بهذـملا  یعفاـش  دوـب و  رکبوـبا  نایّنـس  زا  یلجع  و 

. يدرکیم
: لاق دّمحم ، نب  رفعج  هللادبع  یبأ  نع  یلهذلا  ناورم  نب  دّمحم  يُور  هک : دمآ  یبتجم  باتک  رد  و 

[ ِْنیَتَّرَم ْمُهَرْجأ  ُهَّللا  ُمُهاَتآَف  َكْرِّشلا   ] نیتّرم رجالا  وتواف  رفکلا  اوُرَهْظأ  َناَمیِْإلا و  اوُّرَسأ  ِفْهَْکلا  ِباَحْصأ  ُلَثَم  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُلَثَم 
[72 / 35 راحب : ]

َنِم ُةَراَِشْبلا  ُْهتَتأ  یَّتَح  اَْینُّدـلا  َنِم  َجَرَخ  اَم  َو  ِْنیَتَّرَم  ُهَرْجأ  ُهَّللا  ُهاَتآَف  َكْرِّشلا   ] نیتّرم هرجأ  یتواف  رفکلا  َرَهْظأ  َو  َناَمیِْإلا  َّرَـسأ  ٍِبلاَط  اـَبأ  َّنِإ  َو 
َْسیَلَف  ] رـصان اهب  کل  قبی  ملف  َۀَّکَم  ْنِم  ْجُرْخا  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  هّیبن  یلإ  یحوأ  یلاـعت  هللا  ُهَضَبَق  اّـملف  [ 231 / 16 لئاسو : [ ] ِۀَّنَْجلِاب ِهَّللا 

[449 / 1 یفاک : [ ] رِصاَن اَهِیف  ََکل 
يوبأ یف  کلوق  ام  نامیلـس ! ای  لاق : مالـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  اضرلا  یلع  ُتلخد  لاـق : يرفعجلا ، رفعج  نب  نامیلـس  نع  يور  هیف  و 
لوسر لاق  سیل  َوأ  میظعلا ! هللا  ناحبس  لاق  مهیف . لوقأ  ام  يردأ  ال  كادف ! ُتلعُج  تلق : لاق ، بلاط ؟ یبأ  یف  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا 
َتناک نَم  ّلک  یف  بلاط و  یبأ  یف  یّمأ و  یبأ و  یف  ُتعفـشف  ّیبر  يدی  نیب  یتبکُرل  ُتوَثَج  ۀـمایقلا  موی  ناک  اذا  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  هللا 
هدری ام  هللاو  لاق : يردأ ، ام  هللاو  كادـف  ُتلعُج  تلق : مهیف ؟ هّدُرَی  لـجوزع  هللا  يرتأ  نامیلـس ! اـی  لاـق : مث  ۀـّیلهاجلا ، یف  ةّدوَم  هنیب  ینیب و 

. مهیف
فهک باحـصا  لثم  تّما ، نیا  رد  بلاط  یبا  لثم  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  رفعج  ماما  هک : دـنکیم  تیاور  یلهذ  ناورم  نب  دّـمحم  ینعی :

ات دنارفاک  هک  دندومنیم  نانچ  اراکشآ  هب  و  دندرکیم ، رفک  راهظا  دنتشاد و  ناهنپ  ار  مالسا  ناشیا  هک  تسا 
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نمؤم نطاب  هب  تسا و  رفاک  هک  دومنیم  نانچ  رهاظ  هب  و  ناهنپ ، هب  تشاد  نامیا  بلاـطوبا  و  دـنداد ، هراـبود  دزم  رجا و  ار  ناـشیا  مرجـال 

وت هک  ور  نوریب  هکم  زا  هک ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یفطصم  دوخ  ربمغیپ  هب  درک  یحو  درک ، بلاطوبا  حور  ضبق  یلاعت  يادخ  نوچ  و  دوب ؛
. تسین يروای  رای و  چیه  هکم  رد  ار 

ماما متفر . مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماـما  شیپ  رد  تفگ : يو  هک  يرفعج  رفعج  نامیلـس  زا  تیاور  تسا  باـتک  نیا  رد  مه  و 
هک دـیوگیم  نامیلـس  بلاطوبا ؟ ّقح  رد  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  رداـم  ردـپ و  ّقح  رد  [ 71  ] ییوگیم هچ  نامیلـس ! يا  هک : دوـمرف 
زور نوچ  هک  تسا  هدومرف  ربمغیپ  هن  هّللا ! ناحبـس  دومرف : ماما  ناشیا . ّقح  رد  میوگ  هچ  هک  منادیمن  نم  داـب ! وت  يادـف  مناـج  متفگنم :

هک سک  ره  يارب  زا  بلاطوبا و  يارب  زا  دوخ و  ردام  ردـپ و  يارب  زا  منکیم  تعافـش  ادـخ و  هاگرد  رب  میآرد  وناز  هب  نم  دـشاب  تماـیق 
هللا یّلـص  لوسر  تعافـش  یلاعت  يادخ  هک  ینیبیم  چیه  وت  نامیلـس ! يا  تفگ : سپ  ّتیلهاج ؟ رد  دـشاب  هدوب  ّتبحم  وا  نایم  نم و  نایم 

یلاـعت يادـخ  هک  هّللاو  دوـمرف : ماـما  منادیمن . هک  هّللاو  داـب ! وـت  يادـف  مناـج  متفگ : هک ، دـیوگیم  نامیلـس  دـنکیم ؟ در  ار  هلآ  هیلع و 
. دنکیمن در  ناشیا  ّقح  رد  ار  ربمغیپ  تعافش 

يدلاو و َدَبَع  ام  هللاو  لاق : همالسا  هرفک و  بلاطیبأ و  نع  هلأس  لئاسل  لاق  ّهنأ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  دنکیم : تیاور  رّسفم  حوتفلاوبا  ماما 
میهاربا و نید  یلع  تیبلایلا  نّولـُصی  اوناک  لاق  نودـُبعَی ؟ اوناک  امف  لیق : ّطق ؛ ًامنَـص  فانم  دـبع  ـال  مشاـهال و  بلطملادـبع و  يّدـج  ـال 

. یبتجملا یف  درو  کلذک 
هک هّللاو  تفگ : یلع  وا . مالـسا  وا و  رفک  بلاـطوبا و  نأـش  زا  دوـب  هدیـسرپ  وا  زا  هـک  یلیاـس  باوـج  رد  تـفگیلع  نینمؤـملاریما  ینعی ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دندیتسرپیم ؟ هچ  دنتفگ : زگره . ار  تب  فانم  دبع  هن  مشاه و  هن  بلطملادبع و  نم  ّدج  هن  نم و  ردپ  دندیتسرپن 
. تسا هدمآ  یبتجم  باتک  رد  ربخ  نیا  نینچمه  و  دندوب ؛ میهاربا  نید  رد  و  دندرکیم ، هبعک  هناخ  هب  يور  دندرازگیم ، زامن 
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دوب و بلطملادبع  نآ  زا  یکی  دندوب . هدرک  مارح  دوخ  رب  دندروخن و  رمخ  ّتیلهاج  رد  هک  دـندوب  نت  جـنپ  تسیب و  هک  تسا  اجنآ  رد  و 

[87 / 35 راحب : : ] رعش یلاعت . هّللا  همحر  لاق  امک  تسا . لدع  يدهاش  نآ  رب  يو  راعشا  دش و  هیلع  ٌعمجم  بلاطوبا  ترصن 
ًانِیفَد ِباَرُّتلا  ِیف  َدَّسَوُأ  یَّتَحْمِهِعْمَِجب  َْکَیلِإ  اُولِصَی  َْنل  ِهَّللا  َو 

ًانُویُع َْکنِم  َّرَق  َو  َكاَِذب  ْرِْشبأ  َوٌۀَضاَضَغ  َْکیَلَع  اَم  َكِْرمِأب  ْعَدْصاَف 
ًانیِمأ َّمث  َْتنُک  َو  َْتقَدَص  ْدَقَلَفٌحِصاَن  َکَّنأ  َتْمَعَز  َو  ِینَتْوَعَد  َو 

ًانیِد ِۀَّیِرَْبلا  ِناَیْدأ  ِْریَخ  ْنِمُهَّنأ  ۀلاحمال  ًانیِد  َتْضَرَع  َو 
انِیبُم  َكاَِذب  ًاحِمَس  ِینَتْدَجََولًۀبس  يراذح  ْوأ  ُۀمالَْملا  َال  َْول 

رد ارم  هک  نامز  نآ  ات  دـنباییمن  رفظ  وت  رب  زگره  نانمـشد  نیا  دّـمحم ! يا  هک  هّللاو  دـیوگیم : بلاط  وبا  هک  تسا  نآ  تایبا  نیا  موهفم 
نم هک ، یتفگ  مالـسا و  نید  هب  يدرک  توعد  ارم  و  شاب ؛ نشور  مشچ  وش و  مّرخ  داش و  نک و  رهاظ  دوخ  راکو  رما  سپ ] . ] یهن كاـخ 

اهنید همه  نیرتـهب  نید  نآ  کـشیب  هلاـحمال و  هک  يدرک  ضرع  ینید  نم  هب  و  ینیما ؛ یتـفگ و  تسار  مـنکیم . تحیـصن  محـصان و 
درکیمن راکشآ  نامیا  نآ  يارب  زا  بلاطوبا  و  یمدرک . راکشآ  نامیا  مالسا و  نم  يدوبن  نانمشد  ینمشد  تمالم و  ببـس  هب  رگا  تسا .

ترـصن ددـم و  بلاط  وبا  هک  نیا  رب  تسا  قطان  هلبق  لها  عامجا  و  درک ؛ دـناوت  رتهب  ربمغیپ  تیامح  تظفاحم و  ات  هک  تشادیم  ناـهنپ  و 
. اهدعب ةّوبنلا و  لبق  هرمع  ةدم  دوب  هدنز  هک  نادنچ  ات  فالخالب  درکیم  لوسر 

هذه دشنأ  و  حبطـصی ؛ ٌیبص  طئی و ال  ریعب  انل  ام  كانیتأ و  دقل  هّللا ! لوسر  ای  تفگو : دـمآ  یبارعا  [ 374 / 7 ریدغلا :  ] هک تسا  روهـشم  و 
: رعش تایبالا :

اُهنابل یمدت  ءارذعلا  كانیتأ و 
ۀناکتسا یتفلا  هیفکب  یقلأ  ولفطلا  نم  ّیبصلا  مأ  تلغُش  دق  و 

لَشَغلا زهلعلا  یماعلا و  لظنحلا  يوساندنع  سانلا  لکأی  امم  ءیش  یلخی ص:146 و ال  ام  رمی و  ام  ًافعض  عوجلا  نم 
[ 72  ] لسرلا یلإ  ّالإ  سانلا  رارف  نیأ  وانرارف  کیلإ  الإ  انل  سیل  و 

هللادـمحف و ربنملا  دعـص  یتح  هءادر  ّرجی  مالـسلا  هیلع  ماقف  تسا ] هدـش  هدـناوخ  زین  لسفلا »  » و لشفلا »  » تروص هب  موس  تیب  رخآ  هملک  ]
تبُنت عرضلا و  هب  ألمت  رئاض  ریغ  ًاعفان  ثئار  ریغ  اًلجاع  ًاقبط  ًاقدغ  ًاعیرم  ًایرم  ًاثیغم  ًاثیغ  انقسا  ّمهللا  لاقف : ءامسلایلإ  هدی  عفر  مث  هیلع  ینثأ 

ءامـسلا ِتقلأ  یتح  هرحن  یلإ  هدـی  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ّدر  اـمف  نوجرخت ، کلذـک  اـهتوم و  دـعب  ضرـألا  هب  ییحت  عرزلا و  هب 
باجناف انیلع ؛ انیلاوح و ال  ّمهللا  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاقف  قرغلا ، قرغلا  هللا  لوسر  اـی  نوّجـضی  ۀـناطبلا  لـهأ  ءاـج  اـهقاروأب و 

نم هانیع  تَّرقل  ًایح  ناک  ول  بلاط  یبأ  ّرد  هللا  لاق : و  هذجاون ، تدـب  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  کحـضف  ۀـنیدملا  نع  باحّـسلا 
: رعش تایبأ  تدرأ  ّکنأک  هللا ! لوسر  ای  لاقف : مالسلا ، هیلع  ّیلع  ماقف  اندشنی ، يذلا 

ِلِماَرْأِلل ٌۀَمْصِع  یَماَتَْیلا  ُعِیبَرِهِهْجَِوب  ُماَمَْغلا  یَقْسَتُْسی  ُضَْیبأ  َو 
ِلِضاَوَف َو  ٍۀَمِْعن  ِیف  ُهَْدنِع  ْمُهَفٍمِشاَه  ِلا  ْنِم  ُكالُْهلا  ِِهب  ُذُوَلت 
ِْلتاَُقن َو  ُهَنوُد  ْعِصاَُمن  اََّمل  َوٌدَّمَُحم  يَْزُبی  ِهَّللا  ِْتَیب  َو  ُْمْتبَذَک 

ِِلئاَلَْحلا  َو  اَِنئاَْنبأ  ْنَع  َلَهْذَن  َوَُهلْوَح  َعرُصن  یَّتَح  ُهِملُسن  َو 
و تسا : نینچ  موس  تیب  مود  عرصم  نتم  رد  . 541 / 16 یناغالا : کن : و  عبنم ، نیا  ساسا  رب  حیحصت   ] 308 310 راخف ، بلاط ، یبا  نامیا  ]
و میاهدـمآ ، وت  ترـضح  هب  ام  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  لوسر  شیپ  یبارعا  هک  تسا  نآ  ربخ  نیا  موهفم  لضانن .] هنود و  لـتاقن  اـمل 

نآ زا  دعب  درک و  رایسب  ار  یگنت  یطحق و  فصو  و  هدنامن ، ریـش  اهناتـسپ  رد  و  هداتـسیا ، زاب  نامـسآ  زا  ناراب  و  هدش ، ادیپ  میظع  یطحق 

تسا روهشم  هزمح  هب  ربخ  نیا  هکنآ  هب  www.Ghaemiyeh.comهّبنت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com
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ار دوخ  كرابم  تسد  نآ  زا  دعب  تفگب . یلاعت  يادخ  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  رب  هک  نامز  نآ  ات  دیـشکیم  كرابم  يادر  تساخرب و 

امرف تقفـش  ناراب  ار  ام  ایادخ ! راب  تفگ : تساوخ و  ناراب  راّبج  کلم  هاگرد  زا  راثن  رَرُد  رابرهگظافلا  نادب  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب 
ار نایاپراهچ  ناتسپ  هک  یناراب  و  دشابن ، ینایز  نآ  رد  هک  دنمدوس  هد  یناراب  ار  ام  دوز  و  دنک ، باریـس  ار  همه  و  دسرب ، همه  دایرف  هب  هک 
زا تسد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زونه  ینادرگ . هدـنز  ار  هدرم  نیمز  و  ینایورب ، ار  تعارز  نآ  هب  و  ینادرگ ، ریـش  زا  رپ  نآ  تکرب  هب 

هیلع هللا  یّلص  ربمغیپ  شیپ  نامدرم  هک  يّدح  هب  ات  دومرف  تمارک  يرایـسب  ناراب  یلاعت  يادخ  هک  هتفرگن  هنیـس  هب  دوب و  هدیـشکن  زاب  اعد 
تشادرب اعد  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  سپ  میوش . قرغ  همه  تسا  کیدزن  هک  دنتـشادرب  دایرف  ناغفا و  گناب و  دندمآ و  هلآو 

لوسر دمآرد . هنیدم  درگهب  لیلکا  نوچ  و  دش ، هدیشک  هنیدم  زا  ربا  لاح  رد  تسرفم . ام  هب  تسرف و  ام  یلاوح  هب  ار  ناراب  ایادخ ! راب  هک 
مـشچ يدـش و  مّرخ  هنیآ  ره  يدـیدب  ار  نیا  يدوب و  هدـنز  بلاطوبا  رگا  هک ، تفگ  درک و  بلاـطوبا  داـی  دـیدنخب و  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

نیا هک  یهاوخیم  ار  بلاط  وبا  لوق  ایآ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  ّیلع  نینمؤملاریما  دناوخب ؟ ام  يارب  زا  رعـش  هک  تسیک  نشور .
تمرح هب  ادخ ، زا  دـنهاوخ  ناراب  هک  تسا  ینارون  نشور و  دیفـس و  دّـمحم  هک : تسا  نیا  يو  موهفم  هک  تساهتفگ  وت  ّقح  رد  ار  تایبا 

رد وا  هیاس  رد  و  دهد ، يو  هب  هانپ  مشاه  لآ  زا  دوش  كاله  هک  ره  و  تسا ، نانز  هویب  هدـننک  تیاعر  نامیتی و  هانپ  تشپ و  هک  وا  يوربآ 
. دشاب تمعن 

بلط بلاط  وبا  زا  وکین  ياههدعو  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  [ 73  ] شیرق دیدانص  هک  تسا  روهـشم  خیراوت  ثیداحا و  بتک  رد  و 
هک بجع  و  گرم ؛ زور  هب  ات  درکیم  يو  ترـصن  لام  ناج و  هب  و  تخورفن ، ایند  ماطح  هب  ار  وا  و  دادن ، اضر  نادب  زگره  يو  دـندرک و 

هبترم نیا  ات  هیف - ام  یلع  رکبوبا - تبون  کی  ترصن  و  ار ، بلاطوبا  رم  درادن  یتبقنم  حدم و  چیه  هلاس  هاجنپ  ترصن 
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. تسا هتفای  ترهش 

: هیبنت
: لاق امک  دناوخ ، لوسر  راهظتسا  رصان و  ار  ّیلع  یلاعت  قح  لوسر ، راک  رب  دندش  رهاظم  یعمج  نوچ 

َنِینِمْؤُْملا ُِحلاَصَو  ُلیِْربِجَو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  اَرَهاَظَت  ْنِإَو 
: لاق و  تسا . مالسلا  هیلع  ّیلع  اجنیا  رد  حلاص  (. 4 میرحت : )

َنِینِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه 
. مهریسافت یف  َدَرَو  ام  یلع  تسا ، ّیلع  اجنیا  رد  نینمؤم  نیا  و  (. 62 لافنا : )

بِذْکلا ِثیِدَْحلا  ُۀَفآ  لاق : ثیح  هللا  ُلوسر  َقَدَص 
ام و  لیالد ؛ نیا  اب  تسا  ناشیا  ربخ  تفلاخم  تلالد  املع  قاـّفتا  تاـیآ و  راـبخا و  نیا  بذـکلا . ثیدـحلا  ّرـش  لاـق : و  [ 389 / 66 راحب : ]

. روز لطاب و  وهف  رومالا  هذه  فلاخی 
قاس یلع  یب  يرـسأ  ۀـلیل  ُتیأر  لاق : هلاو  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  ّنإ  هصـصق : یف  بصانلا  یئاسکلا  هریـسفت و  یف  بصاـنلا  یناملـسلا  دروأ 
بتک امک  هیلع  بتکل  ةرـصنلا  ّقح  هرـصن  رکبوبا  َناک  ولف  هبهترـصن . ّیلعب و  هتدـّیأ  هللا  لوسر  دّـمحم  هللا  ّالإ  هلإ  ال  ًابوتکم : نمیألا  شرعلا 

. هبقانم یف  یناهفصالا  هیودرم  نبا  هدروأ  کلذک  مالسلا و  هیلع  ّیلعل 
هب ارم  هک  جارعم  بش  رد  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دوخ  صصق  رد  یئاسک  و  دوخ ، ریسفت  رد  یناملس  تسا  هدروآ  ینعی 

دّمحم هّللا ، ّالا  ییادخ  چیه  تسین  هک  تسا  نیا  يو  موهفم  هک  تاملک ، نآ  هتـشون  مدید  تسار  بناج  زا  شرع  قاس  رب  دـندرب ، نامـسآ 
. یلع هب  ار  دّمحم  مداد  ترصن  و  یلع ، هب  ار  دّمحم  مدینادرگ  يوق  و  تسا ، ادخ  لوسر 

نبا و  دنتـشون . یلع  ماـن  هک  ناـنچمه  يدنتـشونب ، وا  ماـن  تسا  يو  ّقح  هک  ناـنچ  يدوب ، هداد  ربـمغیپ  يراـی  ترـصن و  رکبوـبا  رگا  سپ 
. تسا هدروآ  نینچ  مه  دوخ  باتک  رد  یناهفصا  هیودرم 

: رشع يداحلا  ربخلا 

هراشا

هنکسَم نم  سرف  یلع  لبقأ  رکبابأ  ّنأ  ۀشئاع  نع  دمآ : يراخب  حیحص  رد 
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بوثب ایشغم  ناک  هلآو و  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  مّمـشف  ۀشئاع  یلع  لخد  یتح  سانلا  مّلکتی  ملف  دجـسملا  َلَخَدَف  لزن  یتح  یتأی  حنُّسلاب 
تبتک یتلا  ۀـتوملا  اـمأ  نیتتؤم  کـیلع  هللا  عمجی  ـال  هللا  یّمأ و  تنأ و  یبأـب  لاـق : مث  اـکب ، هّلبقف و  هیلع  ّبکأ  مث  ههجو  نع  فشکف  ةربح 

[142 / 5 يراخب : . ] اهتمّدقف کیلع 
رد دمآ و  دورف  دیـسرب  نوچ  دمآیم . حنُـس ]  ] دوخ نکـسم  زا  دوب و  هتـسشن  یبسا  رب  رکبوبا  تفگ : يو  هک  هشیاع  زا  تسا  تیاور  ینعی :
هب يوب  رکبوبا  هدـش . هدیـشوپ  يربح  هماج  هب  دوب و  هدرک  تاـفو  ربمغیپ  و  تفر ، هشیاـع  شیپ  هب  اـت  تفگن  نخـس  چـیه  و  تفر ، دجـسم 

ردـپ و تفگ : نآ  زا  دـعب  تسیرگب . دیـسوبب و  ار  يو  و  داتفا ، رد  ربمغیپ  يور  رـس و  هب  تفرگرب و  يو  يور  زا  هماـج  تشادرب و  لوسر 
. يدیدب ار  نآ  دندوب  هتشون  وت  رب  هک  یگرم  اما  دنکن . عمج  وت  رب  گرم  ود  یلاعت  يادخ  داب ! وت  يادف  مردام 

: هیلع لاکشالا 

لاق امک  دـش . رـضاح  تفالخ  رهب  زا  اما  دوب ، بیاغ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  تافو  لاـح  رد  رکبوبا  هک  نآ  رب  تسا  ینبم  ثیدـح  نیا 
[: یئاط ثوغ  نب  ورمع   ] رعاشلا

بدنُج یعُدی  سیحلا  ساُحی  اذإ  اهل و  یعدأ  ۀهیرک  نوکت  اذإ  و 
لوسر توم  رد  هک  دیامنیم  نانچ  و  نینمؤملاریما ؛ تزاجا  هب  يدـندرک و  فشک  لوسر  يور  همطاف  تزاجا  هب  هک  دوب  نانچ  بدا  ًایناث :

دنک لصاح  نانیمطا  دوب ؛ دهاوخ  هنوگچ  تّما  لاح  هک  دنادب  ات  هک  دوخ  نتخاس  هدرم  هب  دنکیم  هلیح  هکلب  هک  تسا  هدوب  هتـشاد  یّکش 
اُولاَق یلاعت : هللا  لاق  امک  تسا ، نآرق  فالخ  هب  نیا  نیتتوم ، کیلع  هللا  عمجیال  هک  تفگ  هچنآ  و  تفالخ . رما  [ 74  ] دادعتسا هب  مایق  يارب 

هب درادن  داقتعا  هک  ایوگ  دیوگ ، توم  کی  هک  ره  دش . دراو  هک  ثیداحاو  تایآ  نیا  لاثما  و  11 ؛) رفاغ :  ) ْنیَتَْنثا اَنَْتیَیْحأَو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمأ  اَنَّبَر 
(. 52 سی :  ... ) انِدَقْرَم ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  اُولاق  ِتیآ  هب  هن  خزرب و  هب  هن  ربق و  رد  ریکن  رکنم و  لاؤس  ایحا و  رشح و 
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: ُلوُقَی ُرَمُع  َماَقَف  ِۀَِیلاَْعلِاب ، ِینْعی  َلاَق  ِحنُّسلِاب ، ٍرَْکبُوبأَو  َتاَم  ِِهلآ ] َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ] ِهَّللا َلوُسَر  َّنأ  يراخبلا : هرکذ  امک  ۀشئاع  نع  و 

ٍلاَجِر َيِْدیأ  َّنَعِّطَُقیَلَف  ُهَّللا  ُهَّنَثَْعبََیلَو  َکلَذ ، اَّلِإ  یِسْفَن  ِیف  ُعَقَی  َناَک  اَم  ِهَّللا  َو  ُرَمُع : َلاَق  َو  َْتلاَق  هلآو . هیلع  هللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َتاَم  اَم  ِهَّللا  َو 
یِسْفَن يِذَّلا  َو  ًاتِّیَم ، َو  ًاّیَح  َْتبِط  یِّمُأ  َو  َْتنأ  ِیبِأب  َلاَق  َو  ُهَلَّبَقَف ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهْجَو ]  ] ْنَع َفَشَکَف  ٍرَْکب  ُوبأ  َءاَجَف  ْمُهَلُجْرأ ، َو 

[ ٍرَْکب ُوبأ   ] َهَّللا َدِمَحَف  ُرَمُع ، َسَلَج  ٍرَْکبُوبأ  َمَّلَکَت  اَّمَلَف  َِکلسر ، یَلَع  ُِفلاَْحلا  اَهُّیأ  َلاَقَف  َجَرَخ  َُّمث  ًاَدبأ ، ِْنیَتَتْوَْملا  ُهَّللا  َکُقیُِذی  َال  ِهِدَِیب 
. دوب عضوم  نالف  رد  رکبوبا  درک و  تافو  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  دای  يراخب  هک  نانچمه  تسا  تیاور  هشیاع  زا  رگید  يربخ  ینعی : . 

يزیچ نیا  زا  زج  نم  رطاخ  هب  هک  هللاو  تفگ : رمع  هک ، دـیوگیم  هشیاـع  تسا . هدرمن  ادـخ  لوسر  هّللاو  هک : تفگیم  تساـخرب و  رمع 
دمایب و رکبوبا  سپ  دربب . ار  دنچ  ینادرم  ياهياپ  اهتسد و  وا  هک  دتـسرفب  ار  وا  ادخ  تسا و  هدرکن  تافو  ربمغیپ  هک  دـیآیمن  رب  رگید 

هاوخ هدنز و  هاوخ  ییوب ! شوخ  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دیـسوبب و  ار  يو  تفرگرب و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  يور  زا  هماج 
تفر و نوریب  نآ  زا  دعب  زگره . دـناشچن  گرم  ود  ار  وت  یلاعت  يادـخ  تسا ، وا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  هدرم .

. درکب ادخ  دمح  تسشنب و  رمع  تفگب  نخس  نیا  رکبوبا  نوچ  شاب . شوهاب  هدنروخ ! دنگوس  يا  تفگ :
: هیلع لاکشالا 

هدناوخن مامت  ار  نآرق  هک  رگم  لوسر ، گرم  رد  يدرکن  کش  هک  یتسیاب  سپ  مود . هفیلخ  دوب و  هنامز  ملعا  رمع  هک ، دیوگیم  فلاخم 
: تفگ لوسر  هب  تایح ، لاح  رد  یلاعت  قح  هک  ارچ  دوب ، هدیناسرن  مه  هب  عالّطا  خیراوت  ملع  هب  ای  دوب ، هدرکن  عامتسا  ای  دوب ،

َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ 
ْنِم ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هیآ : نینچمه  و  دوب ؛ هدنز  لاس  هدزای  هیآ  نیا  دورو  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  و  30 ؛) رمزلا : )

ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق 
(144 نارمع : لآ  )

: هیآ و 
َنوُِدلاْخلا ُمُهَف  َِّتم  ْنِإَف  َأ  َْدلُْخلا  َِکْلبَق  ْنِم  ٍرَشَِبل  اْنلَعَج  ام  َو 
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رد درک و  رّوصت  مّهوت و  ناراّرط  نـالاتحم و  هلمج  زا  ار  لوسر  نکل  دوب ، ملاـع  تاـیآ  نیا  رب  هکنیا  اـب  تاـیآ ، نیا  دـننام  و  34 ؛) ءایبنا : )

مدرم ياهياپ  اهتسد و  تفگ : هک  نآ  لـیلد  هب  تسا ، مود  نیا  ّقح  و  دـشابن ، تسا و  هدرم  هک  دـیامن  ناـنچ  ینعی  تواـمت ، ضراـمت و 
: هیآ مکح  هب  تسا  لطاب  زین  نیا  نکل  دربب ،

ِِهب ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو 
دّیـس هزمح  لوسر  ّمع  لتاق ]  ] یـشحو هبوت  زور  رد  تشادرب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  زا  لاکن  هلثُم و  یلاعت  ّقح  و  126 ؛) لحن : )

لوسر هب  تفلاـخم  اـّلا  و  تسناد ، لاـتحم  يراّرط و  ار  لوسر  زین  يو  هک  تسا  نآ  رب  تلـالد  لوـسر  يور  زا  رکبوـبا  فـشک  و  ادهـشلا ؛
قفو رب  هک  یتسیاب  دش ، نّقیتم  لوسر  گرم  ار  رمع  نوچ  و  يدرکیمن ؛

َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا 
مّرخ و ناشیا  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  نیاو  دوب ، وا  لضف  يراب  نتفگ  یلاعت  يادـخ  يانث  دـمح و  یتفگ . عاجرتسا  هملک  [ 75 ( ] 156 هرقب : )

. رخآ وا . تفالخ  يارب  وا  گرم  رظتنم  ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلص  لوسر  گرم  هب  دندوب  كانحرف 
اوکرت هیلا و  سانلا  لبقأف  سلجی  نأ  یبأف  سلجا . رمع ! ای  لاق  ساـنلا ، مّلُکی  رمع ] و   ] جرخ رکباـبأ  ّنأ  ساـبع  نبا  نع  دـیوگیم : يراـخب 

: یلاعت هللا  لاق  تومَیال  ّیح  هللا  ّنإف  هللادبعی  مکنم  ناک  نم  تام و  دق  ًادّمحم  ّنإف  ًادّمحم  دبعی  مکنم  ناکنم  دـعب  امأ  رکبوبأ : لاقف  رمع ،
َو ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو 

ساّنلا هنم  اهاّقلتف  رکبوبأ  اهالت  یتح  ۀیالا  هذـه  لزنأ  هللا  ّنأ  اوملعی  مل  سانلا  ناکل  هللاو  لاق : و  ( 144 نارمع : لآ   ) َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس 
دمآ و نوریب  رکبوبا  تفگ : يو  هک  ساّبع  هّللادبع  زا  دنکیم  تیاور  ینعی : [ 143 / 5 يراخب : ، ] اهولتی ّالإ  سانلا  نم  ًارشب  عمسأ  امف  مهّلک 
. دنتـشاذگب دندرک و  اهر  ار  رمع  دنداهن و  رکبوبا  هب  يور  نامدرم  تسـشنیمن . رمع  نیـشنب و  رمع ! يا  تفگ : تفگیم . نخـس  مدرم  اب 
هک تسا  هدنز  ادخ  دـیتسرپیم  ار  ادـخ  امـش  زا  هکره  و  درم ، دّـمحم  دـیتسرپیم ، ار  دّـمحم  امـش  زا  هک  ره  دـعب ؛ اما  تفگ : رکبوبا  سپ 

. دریمن زگره 

: هیلع www.Ghaemiyeh.comلاکشالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 269 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:152
سپ دنتـشذگ . ناربمغیپ  وا  زا  شیپ  هک  يربمغیپ  رگم  دّـمحم  تسین  ینعی : هیآ ، رخآ  ات  لوسر  ّالا  ٌدّـمُحم  ام  و  تسا : هتفگ  یلاـعت  يادـخ 

، دوب هک  دور  ّتلم  نید و  نآ  هب  ددرگ و  دوخ  هنـشاپ  رب  هک  ره  و  دـیدرگ ؟ دوخ  ياههنـشاپ  رب  امـش  دنـشکب ، ار  يو  ای  دریمب  دّـمحم  رگا 
. دهد يازج  ار  نارکاش  ادخ  هک  دشاب  دوز  و  دشابن ؛ نآ  زا  ینایز  ار  ادخ  و  دهدن ، ادخ  هب  نایز  يزیچ 

همه دناوخب و  ار  هیآ  نیا  رکبوبا  و  تسا ، هداتـسرف  ورف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  هک  دنتـسنادن  دوخ  مدرم  ایئوگ  هک  هّللاو  دیوگیم : يوار 
. دناوخب ار  هیآ  نیا  اجنآ  رد  هک  ّالا  دیناسرن  سک  چیه  شوگ  هب  ار  هیآ  نیا  رکبوبا  و  دنتفرگ ، ارف  ار  هیآ  نیا  وا  زا  مدرم 

: هیلع لاکشالا 
دننید روما  مظعا  هک  نآرق  تیآ  نیدنچ  ناشیا  نکل  عمج . هب  دنناد  لوسر  ملع  راصنا ، رجاهم و  هّصاخ  دّمحم ، تّما  هک : دیوگیم  مصخ 

. کلذ نم  اشاح  کلذ  نم  اشاح  و  دوبن ؟ ملع  تالَزنم و  هلمج  زا  تایآ  نیا  رگم  ات  دنناد  لوسر  ملع  هک  دیاش  هنوگچ  دنتسنادن .
ار قلخ  و  دینادرگ ، شوماخ  ار  رمع  دمایب ، رکبوبا  نوچ  درکیم . توعد  دوخ  هب  ار  قلخ  رمع  هک  دیامنیم  نانچ  ثیدـح  رهاظ  زا  ًایناث : و 

كرت ار  يو  قلخ  هک  دـشاب  هدوب  نینچ  زین  ّیلع  لاـح  هک  نکُمی  سپ  دـندرکب . كرت  ار  رمع  دـنداهن و  رکبوبا  هب  يور  قـلخ  و  دـیناشنب ،
. هداهن ناشیدب  يور  دنشاب و  هدرک 

نایم رد  ءیـش ، هیف  و  درم ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  هک  دوش  يو  مولعم  هک  دیاب  درکیم ، تدابع  ار  دّـمحم  هک  ره  تفگ  هچنآ  ًاثلاث : و 
هدوب مالـسلا  هیلع  لوسر  ّتنـس  تدابع  هب  يو  دارم  هک  نیا  رگم  یتفگ ، مالک  نیا  يو  ات  درکیمن  تداـبع  ار  دّـمحم  سک  چـیه  هباـحص 

. کلذ نم  هّللاب  ذوعن  و  دوش ؛ عفترم  يو  یهن  رما و  مکح  هک  دوب  نآ  دارم  و  يو ، تفالخ  راک  رد  تسا  حدق  باب  نیا  نکل  تسا .
ینعی دنیوگب ، هک  دوبن  هملک  نیا  تّوق  ار  هباحص  هک  تسا  نآ  نیا  رب  لیلد  و  دوب ، هباحـص  عجـشا  رکبوبا  هک ، [ 76  ] دیوگ مصخ  ًاعبار : و 

. ًۀّصاخ دوب  ار  يو  تعاجش  نیا  هکلب  درمب ، لوسر 
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دش بیاغ  ام  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  تفگ : رمع  دندرکب  يو  نفد  دش و  یّفوتم  لوسر  نوچ  هک  دننآ  رب  هعیش  ياملع  هنع : باوجلا 
يو نم  درم  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک ، دیوگب  هک  ره  و  دیآیم ، زاب  زین  لوسر  دمآ ، زاب  دش و  روط  هوک  رب  یسوم  هک  نانچ  درمن ، و 

َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  هیآ  دـش و  رـضاح  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  سپ  دـندش . ّریحتم  باـب  نیا  رد  مدرم  منزیم . ّدـح  ار 
یـصخش نوچ  هک  تسا  روهـشم  هملک  نیا  برع  رد  زونه  و  هّللا ؛ لوسر  تام  هک  دـندروآرب  اـهزاوآ  هلمج  دـناوخ . ناـشیا  رب  ( 30 رمز : )

. دش ضراعتم  تیاور  هب  تیاور  سپ  هّللا . لوسر  تام  دنیوگیم : یّلست  هیزعت و  يارب  دوشیم  توف 
مه يدوب  هدرک  يرگید  رگا  درک ، لوسر  تروص  فشک  يو  هک  نانچ  و  نالف ؛» تام   » دـیوگ یـسک  هک  دوب  تعاجـش  هچ  نیا  هک  اّمعم 

. دنکب يریلد  نیا  هک  دوبن  بدا  ءوس  تأرج و  نیا  ار  نارگید  نکل  یتفگب ،
وا هراب  رد   ] بیقنلا يولعلا  يرمعلا  قاحـسا  نب  دـمحأ  نب  یلع  نسحلا  یبا  عمج  نم  نیرهاـطلا  نیبیطلا  بَسَن ] دـیاش :  ] ۀبـسن باـتک  رد  و 

ۀحابـصلا و ۀحامـسلا و  ۀحاصَفلا و  ۀلـصخ : عبـس  بلّطملادبع  ینب  انیطعأ  تفگ : ساّبع  هّللادبع  هک  هدـمآ  ( 62 / 1 فاحتالا : دراوم  کـن :
تواخـس و تحاـصف و  دـناهداد : ار  اـم  تلـصخ  تفه  میبلطملادـبع ، نادـنزرف  هک  اـم  ینعی : ءاـسنلا ، ُّبـح  مـلعلا و  مـلحلا و  ۀعاجَـشلا و 

[. 44 / 26 راحب : کن :  ] نانز یتسود  ملع و  ملح و  تعاجش و  ییوربوخ و 
ملحلا یتیب : لهأ  یترتع و  یف  ّالا  عمتجت  مل  رـشعلا  لاصخلا  مهیف  تعمج  ةرتعلا ، رکذ  یف  تفرب ، نآ  رکذ  هک  نانچ  دمآ  ریدغ  هبطخ  رد  و 

. مکحلا فافعلاو و  ةراهطلا  قدصلا و  ۀعاجشلا و  ۀحامسلا و  ّبللاو و  ةّوبنلا  ملعلا و  و 
ّیلع َلَبقأ  ذإ  دجسملا  ِباب  یلع  مالسلا  هیلع  ُّیبّنلا  اَنأ و  ُتنک  لاق : کلام  نب  سنأ  نع  دیوگ : دوخ  باتک  رد  ظفاحلا  نامیلـس  دوعـسموبا 

یف ۀیشملا  هذه  یشمی  ّیلع  یلإ  ُرُظنأ  ّینأک  سنأ ! ای  لاق : ّمث  اًکحاض  مّسبت  مالسلا  هیلع  ّیبَّنلا  هیلإ  َرَظَن  اّمَلَف  هیشم ، یف  يداهتی  مالـسلا  هیلع 
یطعأ ّلجوّزع  هللا  ّنإ  ۀّنجلا ؛
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اًریغَـص و مالـسإلا  ُهَقَزَر  لاصخ : رـشع  یحولا  لدب  هاطعأ  یحولا و  َیِه  ةدحاو و  هَعَنَم  اًرـشع و  ًاّیلع  یطعأو  ۀلـصخ  ةرـشع  يدـحإ  ءایبنألا 

یف لصفلاو  هناسل  یلع  ّقحلا  يَرجأ  ًاعـضاخ و  هئاـعُد  یف  ًاعـشاخ و  هتالـص  یف  هَلَعَج  يوقّتلاـب و  هَلقَع  َطـَلاخ  اًریبَک و  ناـمیالاب  هَبلَق  َحَرَش 
. نیقیدّصلا ءایبنألا و  یقفاوم  هتیب  لهأ  لعج  ربصلا و  رصنلاب و  هّزعأ  داهجلاب و  هّصخ  هئاضق و 

دیمارخیم و درک و  يور  مالسلا  هیلع  ّیلع  هگان  میدوب . دجـسم  رد  رب  ربمغیپ  نم و  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  ینعی :
مرگنیم و هک  ایئوگ  سنا ! يا  تفگ : نآ  زا  دعب  دومرف . هدنخو  درک  یمّـسبت  داتفا  ّیلع  رب  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  رظن  نوچ  دمآیم . مرن  مرن 

هداد تلـصخ  هدزای  ار  ناربمغیپ  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  دنوریم . تشهب  هب  عون  نیدـب  مه  دـیآ ، یم  زورما  هک  نانچ  ار  ّیلع  منیبیم 
: تسا هدومرف  اطع  ار  يو  تلصخ  هد  یحو  ضوع  هب  و  تسا ، یحو  نآ  هدادن و  ار  يو  تلصخ  کی  هداد و  تلـصخ  هد  ار  یلع  و  تسا ،

هتخیمآ عرو  يوقت و  هب  ار  يو  لقع  و  هدـینادرگ ، هداشگ  نامیا  هب  ار  يو  لد  یگرزب  رد  و  هدرک ، [ 77  ] يزور مالسا  ار  يو  یکدوک  رد 
عطق لـصف و  ار  يو  و  هدرک ، ناور  يو  ناـبز  رب  ار  باوص  ّقح و  و  هداد ، عوضخ  ار  يو  اـعد  رد  و  عوشخ ، ار  يو  زاـمن  رد  و  هدـینادرگ ،

ناربمغیپ و قفاوم  ار  يو  تیب  لها  و  هدرکزیزع ، ار  يو  ربص  ترصن و  هب  و  هدینادرگ ، صاخ  داهج  هب  ار  يو  و  تموکح ، اضق و  رد  هداد 
. رخآ یلاعت . هّللا  ءاش  نا  دوش . هتفگ  رگید  یضعب  هک  اّمبر  دش و  هتفگ  باب  نیا  و  هدرک ؛ ناقیّدص 

رکبوبا ( 18 - 17 سمـش :  ) یَّکَزَتَـی َُهلاـم  ِیتُْؤی  يِذَّلا  یَْقتَأـْلا  اَُهبَّنَُجیَـس  َو  هلوق : یف  مکیقتأ و  هللادـنع  مُکَمرکأ  ّنإ  هلوق : یف  یقتا »  » دـنیوگ
. تسا

: هیلع لاکشالا 
. تیاور نیا  دـنلوق و  نیا  رکنم  هعیـش  هک  اریز  تسا ، صخـش  کی  نیا  دـقتعم  لماع و  یعّدـم و  يوار و  هک  نادـب  تسا . لـطاب  لوق  نیا 

. لاس لهچ  ات  دشاب  هدوب  كرشم  لاس  هاجنپ  هک  یصخش  دشاب  یقتأ  هنوگچ 
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اذـه كوبأ ! َکَلَه  تفگ : هشیاع  هب  عزن  تلاحرد  دـشیم ، یّفوتم  رکبوبا  نوچ  هک  مَلتـالف  َتلعَف  باـتک  رد  و  دـمآ ، ۀـحارلا  باـتک  رد  و 

: تفگ و  هدینادرگنم ، زا  يور  تسا و  هدرک  نم  رب  تشپ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نیا  وت ، ردـپ  دـش  كاله  ینعی : یّنع ، ضرعم  هللا  لوسر 
هد ار  يو  يزور  ره  و  راذـگب ؛ هدـمآ  عمج  نم  رب  لاـملاتیب  جرخ  زا  هک  یتاـضورق  شورفب و  ارم  ناتـُسب  نـالف  مریمب ، نوـچ  دـنزرف ! يا 

مّکنأل هن .، تفگ : رمع  درک . تروشم  رمع  هب  هشیاع  دندرک ، نفد  ار  يو  نوچ  و  لاملا ؛ تیب  زا  يدوب  هفیظو  دنفـسوگ  رـس  کی  مهرد و 
يَرب ار  شیوخ  هّمذ  يو  نوچ  اّما  ندنک . ناج  تقو  رد  دییوگیم  نایذه  امـش  هک  نآ  يارب  زا  تسا ، نینچ  هن  ینعی : عزنلا ، دنع  نورجهت 

 ]: هموایم هفیظو و  نیدنچ  يزور  ره  ار  هفیلخ  هک  هدشن  دراو  یّصن  ّتنـس  زا  هن  نآرق و  زا  هن  و  درادن . نآ  مغ  ار  نارگید  درکن ، کبـس  و 
. راصبألا یلوأای  اوربتعأف  دش . عنام  نآ  زا  دوب  نآرق  ّصن  هک  تیب  لها  سمخ  و  نتفرگ ، دیابیم  يدزمزور ]

یلع لاح  ناـصقن  يو  دوصقم  و  درکن ، تعیب  رکبوبا  رب  هاـم  شـش  یلع  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  زا  دـعبهک  دـنکیم  تیاور  هشیاـع  و 
رکبوبا هب  بیع  نیا  هک  تسنادن  هشیاع  نکل  تفرگ . شیپ  تفلاخم  لّوا  هفیلخ  رب  يوهک  دـنیوگ  دوش و  مک  یلع  زا  مدرم  تدارا  ات  تسا 

عم ٌّیلع  ّیلع و  عم  قحلا  ّنإ  الأ  دومرف : لوسر  هک  تسا  دراو  ناشیا  ثیداحا  بتک  رثکا  هباحـصلا و  ۀفرعم  باتک  رد  هک  اریز  تسا ، دـیاع 
. راد ام  ثیح  قحلا  ِرِدأ  مهللا  ّقحلا 

. دوبن وا  اب  ّقح  و  دوبن ، ّقح  اب  دوب و  رود  ّقح  زا  هام  شش  رکبوبا  نیاربانب 
دقف ینبضغأ  نم  ینبضغأ و  دقف  اهبضغأ  نم  یناذأ و  دقف  اهاذأ  نَم  یّنم  ٌۀعـَضب  ُۀمطاف  تفگ : لوسر  هک  تسا  روطـسم  ناشیا  بتک  رد  و 

يو هک  ره  تسا . نم  مادنا  زا  ياهراپ  همطاف  ینعی : اهاضِِرل ، یـضرَی  ۀـمطاف و  ِبَضَِغل  بضغَی  هللا  ّنإ  لاق : و  [ 210 / 4 يراخب :  ] هللا بضغأ 
مـشخ هب  ار  ادـخ  دروآ ، مشخ  هب  ارم  هک  ره  و  دروآ ، مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  يو  هک  ره  و  دـیناجنر ، ارم  تـقیقح  هـب  دـیناجنر  ار 

يارب زا  دشاب  بضغ  مشخ و  رد  ادخ  هک  یتسرد  هب  تفگ : و  دشاب ؛ هدروآ 
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. هدمآ نینچمه  زین  حاحصلا  بتک ] دیاش  اذک :  ] باتک رد  و  همطاف ؛ ياضر  يارب  زا  دوشیم  یضار  و  همطاف ، بضغ 

. ترورض هب  تسا  اوقت  زا  هن  هلمج  نیا  و  یلع ، تداهش  ّدر  دندرک و  بصغ  يو  زا  هک  دوب  كدف  يارب  همطاف  ياذیا  هک  لصاح 
: تلاق اّهنأ  ۀشئاع  نع  دناهدرک : تیاور  نتشیوخ  [ 78  ] بتک رد  هلمج  یقزوج ، رکبوبا ]  ] يریـشق و [ 155 / 5 ملسم :  ] و [ 25 / 5  ] يراخب و 

ۀیاور ٍرَْکب  ُوبأ  اَمَُهل ]  ] َلاَقَف َرَْبیَخ  ْنِم  ُهَمْهَـس  َو  َكَدَف  ْنِم  ُهَضْرأ  اَمُهَثاَریِم  ِناَسِمَْتلَی  ٍرَْکب  یبأ  یلإ  ساَّبَْعلا  َعم  ُۀَمِطاَف  تتأ  هللا  لوسر  یّفُُوت  امل 
اَّمَلَف َْتتاَم  یَّتَح  ملکتت  َْمل  َو  ُۀَـمِطاَف  ُْهتَرَجَهَف  ٌۀَـقَدَص  ُهاَنْکََرت  اَم  ُثِرُون و  ثرنال و ال  ِءاَِـیْبنْألا  َرِـشاَعَم  اَّنِإ  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  نع 

فرـصنا ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّفُُوت  اَّمَلَف  ۀـمطاف  ةایح  سانلا  نم  هجو  ّیلعل  ناک  رکبابأ و  اهل  نذؤی  مل  الیل و  ٌّیلع  اـهنفد  مالـسلا  اـهیلع  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّفُُوت 
/29 راحب : دـیرگنب : . ] مشاه ینب  نم  دـحاو  ال و ال  تلاق : رهـشأ ؟ ۀتـس  رکبابأ  عیاب  ام  لاق  ۀـشئاع و  نع  ةورع  لأس  ّیلع . نع  ساـنلا  هوجو 

(. 203
بلط ثاریم  دـندمآ و  رکبوبا  شیپ  ساّبع  اب  همطاف  دیـسر ، تاـفو  ار  ادـخ  لوسر  نوچ  تفگ : يو  هک  هشیاـع  زا  دـناهدرک  تیاور  ینعی :

زا میریگن و  یسک  زا  ثاریم  ناربمغیپ  تعامج  ام  تسا : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک : تفگ  رکبوبا  ربیخ . زا  كدف و  زا  دندرک 
همطاف نوچ  و  درک ، تافو  ات  تفگن  نخس  يو  اب  زگره  درک و  ترجه  رکبوبا  زا  همطاف  دشاب . هقدص  میراذگب  هچنآ  و  دنریگن ، ثاریم  ام 
يدوب ییوربآ  همطاف  تایح  لاح  رد  و  همطاف ، تافو  هب  دادن  ربخ  ار  رکبوبا  درک و  نفد  بش  هب  ار  يو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  دیـسر ، تافو  ار 

رب یلع  تفگ : درک و  لاؤس  هشیاع  زا  هورع  و  دنتـشگرب ؛ یلع  زا  موق  ناـیاوشیپ  نارتهم و  همطاـف ، تاـفو  زا  دـعب  و  ناـمدرم ، کـیدزن  رد 
. دندرکن تعیب  مشاه  ینب  زا  کی  چیه  هن  یلع و  هن  تفگ : هشیاع  درکن ؟ تعیب  هام  شش  رکبوبا 

رکبوبا ندرکان  ربخ  و  ناشیا ، رب  مشخ  بضغ و  اب  وا  توم  و  همطاف ، ياذیا  و  دنشابن ، رـضاح  مشاهینب  هک  ندرک  تفالخ  هام  شـش  سپ 
هن همطاف ، نفد  رد  ار 

: هیلع www.Ghaemiyeh.comلاکشالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:157
. تتلف هب  يرما  عاقیا  و  تسا ، تصرف  زاهتنا  تلالد  هکلب  تداعس ، تلالد  هن  تسا و  اوقت  تلالد 

: هیبنت
ٌرزاَح ٌنََبل  اَهِیف  ۀَفْحَص  ِْهیَدَی ]  ] َْنَیب َو  ًاِسلاَج  ُُهتْدَجَوَف  ِرْـصَْعلا  َدَْعب ]  ] مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط ] ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع   ] یَلَع ُْتلَخَد  دیوگیم : هلفغ  نب  دیوُس 

ِهِیف ُهَحَرَط  َو  ِِهتَبْکُِرب  ُهَرَسَکو  ُهَبَلَغ  اَذِإَف  ًاناَیْحأ  ِهِدَِیب  ُرِسْکَی  َوُه  َو  ِهِهْجَو  ِیف  ِریِعَّشلا  َراَُشق  يَرأ  ٌفیِغَر  ِهِدَی  ِیف  َو  ِِهتَـضوُمُح  ِةَّدِش  ْنِم  ُهَحیِر  ُدِجأ 
ٍماَـعَط ْنِم  ُمْوَّصلا ]  ] ُهَعَنَم ْنَم  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَـقَف : ٌِمئاَـص . یِّنِإ  ُْتلُقَف : اَذَـه ؛ اَـنِماَعَط  ْنِم  ْبِصأَـف  ُنْدا  َلاَـقَف 
ُۀَِّضف اَی  ِکَْـحیَو  هنم : بیرقب  ٌۀَِـمئاَق  َیِه  َو  َۀَّضِِفل ]  ] ُْتلُقف َلاَـق  اَِهباَرَـش  ْنِم  ُهَیِقْـسَی  َو  ِۀَّنَْجلا  ِماَـعَط  ْنِم  ُهَمِعُْطی  ْنأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّـقَح  َناَـک  ِهیِهَتْـشَی 
اماعط هل  لخنن  نأ ال  انیلإ  مدـقت  دـقل  تلاقف : ۀـلاخنلا ؛ نم  هماعط  یف  يرأ  ام  رثکأ  ام  قیقدـلا  هل  نولخنت  الف  ِخـْیَّشلا  اَذَـه  ِیف  َهَّللا  َنیِقَّتَتـالأ 

[. 163 / 1 همغلا : فشک  ]
هللا یّلص  هللا  ُلوسر  هنم  لُکأَی  مل  ٌءیش  لاق : هنم و  لکأی  نأ  یبأف  ٍجذولافب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعب  یتأ  لاق : تباث  نب  ّيدع  نع  و 

[. 163 / 1 همغلا : فشک   ] هنم َلکآ  نأ  ّبِحأ  هلآو ال  هیلع 
يرتشأ مهارد  ۀعبرأ  يِْدنِع  َناَک  ْوَلَف  اَذَه  یِْفیَس  يِرَتْشَی  ْنَم  لاقف : قوسلا  یلإ  هل  فیسب  بلاط  یبأ  نب  ُیلع  جرخ  لاق : یمیتلا  عمجم  نع  و 

[324 / 40 راحب : دیرگنب :  ] هتعب ام  ًارازإ  هب 
ُهَّنِإَف َكَراَزِإ  ْعَفْرا  یِْفلَخ  ْنِم  يِداَُنی  ٌلُجَر  اَذِإَف  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ُتْجَرَخ  َلاَق : رَطَم ] ِیبأ   ] لاق رهطم ]! لـصارد :  ] رطم یبأ  نع  هیودرمنبا  نع  و 
ُهَّنأَک ُةَّرِّدلا  ُهَعَم  َو  ٍءاَدِِرب  ٍدـَتُْرم  َو  ٍراَزِِإب  ٌرَِزتُْؤم  َوُه  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم ] [ ] 79  ] ُْتیَشَمَف ًاِملْـسُم  َْتنُک  ْنِإ  َکِسْأَر  ْنِم  ْذُخ  َو  ََکل  یَْقبأ  َو  َِکبْوَِثل  یَْقتأ 

َنِینِمْؤُْملا ُریِمأ  ٌِّیلَع  اَذَه  َلاَق : ِةَرْـصَْبلا ، ِلْهأ  ْنِم  ٌلُجَر  ْلَجأ  ُْتُلق : ِدَـلَْبلا ؟ اَذَِـهب  ًابیِرَغ  َكاَرأ  ٌلُجَر  ِیل  َلاَقَف  اذـه ؟ ْنَم  ُْتلُقَف : ٌّيِوَدـَب  ٌِّیباَرْعأ 
ِرْمَّتلا َباَحْـصأ  یَتأ  َُّمث  َۀَکَرَْبلا ] ُقَحْمَی  َو  َۀَْعلِّسلا  ُقِْفُنی   ] َنیِمَْیلا َّنِإَف  اوُِفلَْحت  َال  َو  اوُعِیب  َلاَقَف : ِِلبِْإلا ، ُقوُس  َوُه  َو  ْطیَعُم  ِیَنب  ِراَد  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح 

ِینَعَاب َْتلاَق : ِکیِْکُبی ؟ اَم  َلاَقَف  یِْکبَت  ٌۀَمِداَخ  اَذِإَف 
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، ُهَعَفَدَـف ٌْرمأ ، اََهل  َْسَیل  ٌمِداَخ ]  ] اَهَّنِإَف ًاهمَهْرِد  اَهِطْعأ  َو  َكَرْمَت  ْذُـخ  َلاَـقَف : ُهَلَبْقَی ، ْنأ  َیبأ  َو  َِیلاَوَم ]  ] يـالوم ُهَّدَرَف  ٍمَهْرِدـِب  ًارْمَت  ُلُـجَّرلا  اَذَـه 
؛ یِّنَع یَـضَْرت  ْنأ  ُّبِحا  َلاَق : َو ]  ] اَهَمَهْرِد اَهاَطْعأ  َو  ُهَرْمَت  َّبَصَف  َنِینِمْؤُْملا ، ُریِمأ  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُْتُلق : َال ، َلاَق : اَذَه ؟ ْنَم  يِرْدـَت  أ  ُْتلُقَف :

ِرْمَّتلا َباَحْـصأ  اَی  َلاَقَف : ِرْمَّتلا  ِباَحْـص  ِأب  ًازاَـتُْجم  َّرَم  َُّمث  ْمُهَقوُقُح ،] ْمُهَْتیَفَو  اَذِإ  َکـْنَع  ِیناَـضْرأ  اـم   ] مهتیفو اذا  ـالا  کـنع  ضرأ  اَـم  َلاَـقَف :
َراَد یَتأ  َُّمث  ٌفاَط ]  ] اَِنقوُس ِیف  ُعاَُبی  َال  َلاَقَف : ِکَمَّسلا ، َباَحْـصأ  یَتأ  یَّتَح  َنوُِملْـسُْملا  ُهَعَم  َو  ًازاَتُْجم  َّرَم  َُّمث  ْمُُکبْـسَک  ُوبْرَی  َنیِکاَسَْملا  اوُمِعْطأ 

ُهَفَرَع اَّمَلَف  َمِهاَرَد ] ِۀَثاَلَِثب  یِصیِمَق  ِیف  یِْعَیب  ْنِسْحأ   ] مهارَد َۀَثالث  يواُسی  ًاصیمق  ینِعب  ُْخیَش  اَی  َلاَقَف : اناکد  یتأف  ِسِیباَرَْکلا ، ُقوُس  َوُه  َو  تاَُرف 
َیلِإ ِْنیَغْسُّرلا  َْنَیب  اَم  ُهَِسَبل  َو  َمِهاَرَد  ِۀَثاَلَِثب  ًاصیِمَق  ُْهنِم ]  ] يَرَتْشاَف ًاثَدَح  ًاماَلُغ  یَتأَف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ِرَتْشَی  َْمل  ُهَفَرَع  اَّمَلَف  َرَخآ  یَتأ  َُّمث  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ِرَتْشَی  َْمل 
اَذَـه َنِینِمْؤُْملا  َریِمأ  اَی  َُهل : َلیِقَف  ِیتَرْوَع ؛ ِِهب  يِراَوُأ  َو  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  ُلَّمََجتأ  اَم  ِشاَیِّرلا  َنِم  ِینَقَزَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُهَِسَبل  َنیِح  َلاَـقف : ِْنیَبْعَْکلا 

هللا یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُُهتْعِمَس  ٌءْیَش   ] َْلب َلاَق : ةوسکلا ؟ دنع  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُهَتْعِمَس  ٌءْیَش  ْوأ  َکِسْفَن ] ْنَع   ] ِهیِوَْرت ٌءْیَش 
، َمِهاَرَد ِۀـَثاَلَِثب  ًاصیِمَق  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمأ  ْنِم ]  ] َمْوَْیلا َُکْنبا  َعَاب  ْدَـق  ُناَُلف  اَی  َلیِقَف  ِبْوَّثلا  ُبِحاَص  ِمالُْغلا  ُوبأ  َءاَـجَف  ِةَوْسِْکلا ] َدـْنِع  ُلوُقَی  هلآو  هیلع 

ُهَعَم َو  ِۀَـبْحَّرلا ]  ] ِباـَب یَلَع  ٌِسلاَـج  َوُه  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمأ  َیلِإ  ِِهب  َءاَـج  َو  ًاـمَهْرِد  ُهوـُبأ  َذَـخأَف  ِْنیَمَهْرِد ؟ ُْهنِم  َتْذَـخأ  ـالَف  أ  َلاَـق :
َناَک  ] نامهرد هنمث  هتیرتشا  يذلا  صیمقلا  ّنإ  َلاَق : ِمَهْرِّدـلا ؟ اَذَـه  ُنْأَش  اَم  َلاَق : َنِینِمْؤُْملا ، َریِمأ  اَی  َمَهْرِّدـلا  اَذَـه  ْکِْسمأ  َلاَقَف : َنوُِملْـسُْملا 

[. 333 - 332 / 40 راحب :  ] ُهاَضِِرب ُتْذَخأ  َو  َياَضِِرب  ِینَعَاب  َلاَقَف  ْنیَمَهْرِد ] َکِصیِمَق  ُنَمَث 
هتسشن هک  متفای  ار  يو  دوب و  يرگید  زامن  تقو  متفر . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شیپ  هک : دیوگیم  هلفغ  نب  دیَوُس  ینعی :

دوب ینان  هدرگ  يو  كرابم  تسد  رد  و  متفاییم ، نآ  یـشرت  يوب  هک  دوب  شرت  ریـش  هساک  نآ  رد  هداـهن و  ياهساـک  يو  شیپ  رد  دوب و 
وناز رب  هک  يدوب  یهاـگ  هک  دوب  هدـش  کـشخ  ناـنچ  و  یتسکـشیم ، ار  نآ  دوخ  تسدهب  متفاـییم و  ناـن  نآ  يور  رد  وـج  تسوـپ  هک 

ماعط نیا  کیدزن  هب  هک : تفگ  ارم  یتخادنا . ریش  نآ  رد  یتسکشب و  يداهن و 
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دـشاب و هزور  هب  هک  ره  تفگیم : هک  مدینـش  ادـخ  لوـسر  زا  نم  هک : دـندومرف  نینمؤـملاریما  مراد . هزور  نـم  ترـضح ! اـی  مـتفگ : يآ .

ماعط زا  ار  يو  هک  یلاعت  يادـخ  رب  دوب  راوازـس  ّقح و  دـنک ، كرت  ار  يو  دروخن و  ماعط  نآ  زا  هزور  هطـساو  هب  دـنک و  یماعط  يوزرآ 
هیلع یلع  کیدزن  هب  يو  لاح  نآ  رد  هک  متفگ  ترضح  كزینک  هب  نم  هک : دیوگیم  يوار  دهدب . تشهب  بارش  زا  دنک و  ماعطا  تشهب 

سوپس رایـسب  هچ  نیا  دیزپیمن ؟ وا  يارب  زا  درآ  هک  ریپ  نیا  هرابرد  دیـسرتیمن  ادخ  زا  امـش  هّضف ! يا  وت  رب  ياوهک  دوب  هداتـسیا  مالـسلا 
وا يارب  زا  هک  تساهتفگ  اـم  هب  شدوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـیوس ! يا  هک : تفگ  هّضف  منیبیم ؟ يو  ناـن  [ 80  ] يور رد  هک  تـسا 

. میزپن درآ 
يزیچ دومرفیم : دروخیمن و  ّیلع  نینمؤملاریما  دـندوب . هدروآ  ياهدولاپ  یلع  يارب  زا  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  تباـث  نب  ّيدـع  زا  و 

. مروخب هک  مهاوخیمن  مه  نم  دروخن ، نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک 
: تفگیم تشاد و  دوخ  اـب  دوـخ  ریـشمش  دـمآ و  رازاـب  هب  يراـب  کـی  مالـسلا  هیلع  ّیلع  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  یمیت  عّـمجم  زا  و 

. یمتخورفن ار  ریشمش  نیا  هنیآ  ره  مرخب  يرازا  نادب  هک  يدوب  مهرد  راهچ  نم  کیدزن  هب  رگاو  درخب ؟ نم  زا  ریشمش  نیا  هک  تسیک 
دوخ هماـج  هک  درک  زاوآ  نم  سپ  زا  يدرم  هاـگان  مدـمآ . نوریب  دجـسم  زا  نم  تفگ : يو  هک  رطم  یبا  زا  تسا  تیاور  هیودرم  نبا  زا  و 

وا متفرب . يو  یپ  زا  نم  و  یناملـسم ؛ رگا  ریگرب  دوخ  رـس  زا  و  دوشیم ، هنهک  رترید  دـشابیم و  رتهزیکاـپ  يرادرب  هماـج  نوـچ  هک  رادرب 
نیا تسیک  هک : متفگ  نم  تشاد . دوخ  اـب  ياهّرد  ونیـشن  هیداـب  یبارعا  هکناـنچمه  هتـشاذگ ، ورف  دوخرب  ییادر  هتفرگ و  دوخ  رد  يرازا 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نیا  تفگ : ماهرصب . لها  زا  نم  هک  يرآ  متفگ : رهـش . نیا  رد  منیبیم  بیرغ  ار  وت  نم  هک ، تفگ  یـصخش  سپ  درم ؟
، دنکیم دساک  دنگوس  هک  روخم  دنگوس  شورفب ، تفگو : دوب ، رتش  رازاب  نآ  دیسر و  طیعم  یبأ  راد  هب  هک  یتقو  ات  تفریم  سپ  تسا .

زا دعب  دنک . تسین  و  دربیم ، ار  تکرب  و 
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؟ ییرگیم ارچ  تفگ : ّیلع  تسیرگیم . اجنآ  رد  ياهمداخ  هک  میدـید  هاـگانو  تفر ، اـمرخ  باحـصا  کـیدزن  هب  ّیلع  نینمؤملاریما  نآ 

مدروآ درم  نیا  کیدزن  هب  داتـسرف . سپ  زاـب  وا  مدرب  دوخ  هجاوخ  شیپ  نوچ  تخورف . نم  هب  مهرد  کـی  هب  اـمرخ  درم  نیا  هک : تفگوا 
نیا ياـهرقن ] هکـس  هچقآ :[  ناتـسب و  ار  دوخ  ياـمرخ  درم ! يا  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  دـنکیمن . لوـبق  دناتـسیمن و 

: متفگ نم  هک  دیوگیم  يوار  دینـشیمن . ّیلع  نخـس  درم  نآ  درادـن . يرایتخا  تسا و  رادربنامرف  باب  نیا  رد  وا  هک  هد  سپ  زاب  تروع 
دتسب و ار  امرخ  درم  نآ  لاح  رد  تسا . بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیا  متفگ : هن . تفگ : تسا ؟ یـسک  هچ  نیا  هک  ینادیم  چیه  وت  صخـش ! يا 

هیلع ّیلع  یـشاب . یـضار  نم  زا  وت  هک  مهاوخیم  یلع ! ای  تفگ : امرخ  دـنوادخ  نآ  زا  دـعب  داد . وا  هب  ار  نز  هچقآ  تخیر و  امرخ  رـس  رب 
تعامج تشذگب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  دعب  یهدـب . مامت  ار  مدرم  قح  هک  یهگنآ  ّالا  مشابیمن  یـضار  وت  زا  نم  هک : دومرف  مالـسلا 

هک دـیاب  هداـتفا  بآ  رـس  رب  هدرم  یهاـم  رازاـب  نیا  رد  تفگ : دیـسر و  یهاـم  باحـصا  هب  هـک  ناـمز  نآ  اـت  دـندوب  يو  هارمه  ناناملـسم 
يا هک : تفگیم  ناّکد  بحاص  هب  دمآ و  یناّکد  رد  هب  دنیوگیم . تارف  راد  هک  دمآ  سابرک  رازاب  هب  تشذـگب و  نآ  زا  دـعب  دنـشورفن .

زا زیچ  چیه  مالسلا  هیلع  ّیلع  سپ  تخانشب . ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناّکد  بحاص  شورفب . نم  هب  دزرا  مهرد  هس  هب  هک  ینهریپ  ریپ !
لّمجتأ ام  شایرلا  نم  ینقزر  يذلا  دمحلا هللا  دومرف : دیـشوپ و  رد  دیرخ و  وا  زا  مهرد  هس  هب  ینهریپ  دـمآ و  یناوج  شیپ  هب  دـیرخن و  وا 

دوخ تنیزب  و  مشوپرد ، مدرم  يارب  زا  هک  ياهماج  درک  نم  يزور  هک  ار  ییادخ  ساپس  رکش و  ینعی : یتروع ، هب  يراوأ  سانلا و  یلع  هب 
ربمغیپ زا  هک  تسا  يزیچ  اـی  ینکیم  تیاور  وت  هک  تسا  يزیچ  نیا  نینمؤملاریمأ ! اـی  دـنتفگ : مناـشوپزاب . نادـب  ار  دوخ  تروع  و  منک ،
دنوادخ ناوج  ردپ  سپ  ماهدینش . ادخ  لوسر  زا  هکلب  تفگ : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ندیـشوپ ؟ هماج  کیدزن  هب  ياهدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

وت هک : تفگ  دوخ  رسپ  هب  ردپ  و  تخورف ؛ نینمؤملاریمأ  هب  مهرد  هس  هب  ینهاریپ  وت  رسپ  زورما  دنتفگ : يو  هب  دمآ ، ناّکد  هب  هک  هماج 
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و دروآ ، ّیلع  نینمؤملاریما  شیپ  دتسب و  رسپ  زا  مهرد  کی  لاح  رد  یتفرگن . مهرد  ود  زا  شیب  هک  یتسیاب  يدتـسن ؟ وا  زا  مهرد  ود  ارچ 

هدوـب هچ  ار  هچقآ  نیا  تفگ : دتـسن و  وا  زا  ار  مـهرد  نآ  نینمؤـملاریما  [ 81  ] دندوب يو  تمدـخ  رد  ناناملـسم  تعامج  دوب و  هتـسشن  وا 
یضار نادب  نم  تخورف و  نمب  اهب  نیدب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  دوب . مهرد  ود  نآ  ياهب  يدیرخب  وت  هک  نهریپ  نآ  تفگ : تسا ؟

. متفرگ وا  زا  ار  هماج  نیا  وا  ياضر  هب  مدوب و 
ریسافت رد  یکی  ره  یشرقلا  یناهفصالا  طفاحلا  میعنوبا  یناهفصا و  هیودرم  نبا  یناهفصا و  یناحلاص  یناهفصا و  نّاطق  يزاریش و  رکبوبا 

یـسک رگا  و  تسا ؛ سیئر  ّیلع  هک  اـّلا  ینمؤم  چـیه  تسین و  نآرق  رد  یقّتم  چـیه  هک  دـناهدرک  رکذ  هریغ  ثیداـحا و  زا  نتـشیوخ  بتک 
هیلع هللا  یّلص  هّللا  لوسر  نع  لوصفلا  تکن  یف  یلجعلا  رکذ  کلذل  دیآرب و  تادلجم  درآ  طبـض  رد  نآ  حرـش  يو و  ياوقت  هک  دهاوخ 

هک تسا  نیا  يارب  زا  ینعی : نیلّجحُملا ، ّرغلا  دـئاق  نیقّتملا و  ُمامإ  نیِملـسُملا و  ُدّیـس  ّهنأ  ًاثالَث  ّیلع  یف  َّیلإ  یلاعت  هللا  یَحوأ  لاق : ّهنأ  هلآو 
یحو تبون  هس  یلاـعت  يادـخ  دومرف : يو  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  تیاور  هک  لوـصفلا  تکن  رد  تسا  هدرک  رکذ  یلجع 

. تسا نالّجحم  ّرغ  دیاق  و  تسا ، نایقّتم  ماما  و  تسا ، ناناملسم  دّیس  يو  هک  یلع  ّقح  رد  نم  هب  درک 
: لاق حلاص  یبأ  یلإ  ظفاحلا  میعن  یبأ  نع  زّرطملا ، نیـسحلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دعـس  وبا  زا  دنکیم  تیاور  یبتجم  بحاص  و 

اذا امأ  لاَق : َکیِفْعُأ ، َال  َلاَقَف : نینمؤملا  ریمأ  ای  َِکلَذ ] ْنِم   ] ِینیِفُْعت َوأ  َُهل : َلاَقَف  ًاِّیلَع ، ِیل  ْفِص  َُهل  َلاَقَف  َۀَیِواَعُم  یَلَع  َةَرْمَـض  ُْنب  ُراَرِـض  َلَخَد 
ْنِم ُۀَمْکِْحلا  ُفِْطنَت ]  ] قطنت َو  ِِهِبناَوَج  ْنِم  ُْملِْعلا  ُرَّجَفَتَی ]  ] رجفنی ًالْدَع  ُمُکْحَی  َو  اًلْـصَف  ُلوُقَی  يَوُْقلا  َدیِدَش  يَدُْـملا  َدـیَِعب  ِهَّللا  َو  َناَک  ّهنإف  دـبال 

ُبِطاَُخی َو  ُهَّفَک  ُبِّلَُقی  ِةَرْکِْفلا  َلیِوَط  ِةَْربَْعلا  َریِزَغ  ِهَّللا  َو  َناَـک  ِِهتَـشْحَو ]  ] هتملظ َو  ِلـْیَّللِاب  ُِسنْأَتْـسَی  َو  اَِـهتَرْهَز  َو  اَْینُّدـلا  َنِم  ُشِحْوَتْـسَی  ِهیِحاََون 
ُهاَْنلأَس اَذِإ  اَُنبیُِجی  َو  ُهاَْنیَتأ  اَذِإ  اَنِینُْدی  اَنِدَحأَک  اَنِیف ]  ] ِهَّللا َو  َناَک  َبَشَج  اَم  ِماَعَّطلا  َنِم  َو  َنُشَخ ]  ] رصق اَم  ِساَبِّللا  َنِم  ُُهبِْجُعی  ُهَّبَر ] یِجاَُنی  َو   ] ُهَسْفَن

ملکَت ْنِإَف  ِهتَْبیَِهل ]  ] ًۀبیه ُهُمِّلَُکن  َال  انم  هبرق  انیلإ و  هبرقت  عم  ناک  َو 
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ِهَّللا ُدِهْـشاف  ِِهلْدَع  ْنِم  َفیِعَّضلا  ُسْأیَی  َال  َو  ِِهلِطَاب  ِیف  ُّيِوَْقلا  ُعَمْطَی  َال  َنیِکاَسَْملا  ءارقفلا و  ُّبُِحی  َو  ِنیِّدلا  َلْهأ  ُمِّظَُعی  ِموُْظنَْملا  ُِؤلْؤُّللا  ِْلثِم  ْنَعَف 

ِِهتَیِْحل یَلَع  ٌِضباَق ] ِِهباَرِْحم  ِیف  ٌِمئاَق  َوُه  َو   ] ًاضباق هبارحم  یف  لّیمتی  ُهُموُُجن  ْتَراَغ  َو  َُهلوُدُـس  ُلـْیَّللا  یَخْرأ  ْدَـق  َو  ِهِِفقاَوَم  ِضَْعب  ِیف  ُُهْتیأَر  ْدََـقل 
ِیبأ ایند ]! ای  ایند  ای  : ] ایندلل لوقی  مث  هیلا  عّرضتی  اّنبر  ای  اّنبر  اَی  ُلوُقَی  َوُه  َو  نألا  ُهُعَمْـسأ  یِّنأَکَف  ِنیِزَْحلا  َءاَُکب  یِْکبَی  َو  ِمِیلَّسلا  َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی 
ریقح کلحم  ٌریِـصَق و  ِكُرُمُعَف  اَهِیف ] ِیل  َۀَعْجَر  َال   ] ًاثاََلث ُِکْتَنبأ  ْدَق  ِکِیف  ِیل  َۀَـجاَح  َال  يِْریَغ  يِّرُغ  َتاَْهیَه  َتاَْهیَه  ِْتقَّوَشَت  ََّیلِإ  ْمأ  ِتْضَّرَعَت 

َۀَیِواَعُم ُعُومُد  ْتَفَکَوَف  دِرْوَْملا ] ِمَظِع  َو   ] ِقیِرَّطلا ِۀَشْحَو  َو  ِرَفَّسلا  ِدُْعب  َو  ِداَّزلا  ِۀَِّلق  ْنِم  ِهآ  ِهآ  ٌریِقَح ] ُِکلَمأ  َو  ٌریِسَی  ِكُرَطَخ  َو   ] ریثک كرطخ  و 
َکُّبُح َناَک  َْفیَکَف  هللا ؛ همحر  ِنَسَْحلا  ُوبأ  ِهَّللا ] َو  َناَک  َلاَق  َُّمث   ] ناک اذک  لاقف  ِءاَُکْبلِاب ، ُمْوَْقلا  َقَنَتْخا  دق  ِهِّمُِکب ]  ] اَهفـشنَی لعج  ِِهتَیِْحل و  یَلَع 

[ ُراَرِض اَی  ُْهنَع  َكُْربَص  َْفیَکَف  [ ؟ رارض ای  هیلع  كدجو  ناکو  فیک  َلاَق : ِریِصْقَّتلا  َنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُرِذَتْعأ  َو  یَسوُِمل  یَسُوم  ِّمُأ  ِّبُحَک  َلاَق  ُهاَّیِإ ؟
راحب زا  هدمآ  هشورک  رد  هچنآ   156 / 84 راحب : . ] جرخف ماق  مث  اهتعول  نکسی  اهتعمد و ال  یقرتال  اهرجح  یف  اهدحاو  َِحبُذ  نم  دجو  َلاَق :

.[ تسا
ّیلع نم  يارب  زا  تفگ : ار  يو  هیواعم  تفر . هیواعم  شیپ  رد  هرمض  نب  رارض  تفگ : حلاص  وبا  هک  ظفاح  میعن  یبا  زا  تسا  تیاور  ینعی :

[82  ] تسا ّدـبال  نوچ  تفگ : رارـض  منکیمن . وفع  ار  وت  نم  تفگ : نوعلم  هیواـعم  ینکیم ؟ وفع  ارم  اـیآ  تفگ : رارـض  نک . فـصو  ار 
، دشاب یتسار  لدع و  هب  وا  مکح  و  دشاب ، باطخ  لصف  وا  نخس  و  تشاد ، تخـس  ياهتّوق  و  تشاد ، رود  ینایاپ  یتیاغ و  ّیلع  هک  هّللاو 

یکیرات بش و  اب  وا  مارآ  و  دوب ، تشحو  رد  وا  شیارآ  ایند و  زا  دشیم . ایوگ  وا  یحاون  زا  تمکح  و  دشیم ، ناور  وا  بناوج  زا  ملع  و 
سْفن هب  يدـینادرگ و  دوخ  هجنپ  دوبیم . زارد  يو  رکف  هشیدـنا و  و  دوب ، ناوارف  وا  کـشا  و  دوبیم ، رایـسب  يو  هیرگ  هک  هّللاو  دوب . يو 

رد هک  هّللاو  يدوب . تّذـلیب  يدوب و  رتمک  هک  يدروخ  نآ  ماـعط  زا  و  يدوب ، هاـتوک  هک  يدیـشوپ  نآ  هماـج  زا  و  يدرک ، باـطخ  دوخ 
اب و  يداد ، باوج  ار  ام  میدرکیم  لاؤس  نوچ  و  يدرک ، کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  میتفریم  يو  شیپ  نوچ  يدوب . ام  زا  یکی  لـثم  اـم  ناـیم 

دوجو
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نوچ و  میتفگیمن ، نخس  يو  اب  يو  تبیه  زا  يدینادرگ ، کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  يدرک و  ام  هب  هک  یکیدزن  مَرَک و  فطل و  عضاوت و  نیا 

تـسود ار  نانیکـسم  ناـشیورد و  و  یتشاد ، گرزب  ار  نید  لـها  یتفگ . راـثنرهگ  ِراـب  رَرُد  هتـسویپ  دـیراورم  ّرد و  نوچمه  یتفگ  نخس 
يو لدع  زا  ناوتان  فیعـض و  و  دنکب ، یلطاب  يو  لطاب  ببـس  یلع  هک  یتشادـن  دـیما  نیا  ینعی  يدرکن ، عمط  يو  لطاب  رد  يوق  یتشاد .
دوخ وا  دوب و  هتـشاذگورف  هدرپ  بش  هک  یماش  زامن  فقاوم  یـضعب  رد  مدید  ار  يو  نم  هک  مریگیم  دوخ  هاوگ  هب  ار  ادخ  يدشن . دیماان 

تبیصم نوچمه  نایرگ  و  هدیزگرام ، صخش  نوچمه  هتفرگ ، تسد  رد  شیوخ  نساحم  هتشادب ، ّلجوّزع - يادخ - شیپ  بارحم ، رد  ار 
ار ایند  و  ادخ ، هاگرد  هب  دنکیم  يراز  عّرـضت و  و  اّنبر ! ای  اّنبر ! ای  دـیوگیم : هک  مونـشیم  وا  زا  ماگنه  نیا  هک  ایئوگ  و  هدیـسر ، هودـنا  و 

بیرف ارم  ریغ  تاهیه ! تاهیه ! ینکیم ؟ قاتـشُم  دوخ  هب  ار  ینم  نوچ  ینکیم و  هولج  نم  رب  ار  دوخ  وش . رود  نم  زا  ایند ! يا  تفگیم :
ریقح وت  لـحم  و  تسا ، هاـتوک  وت  رمع  نوچ  مدرک ، ادـج  دوخ  زا  مداد و  قـالط  هس  ار  وت  هک  نک  رتـمک  ار  بارطـضا  وـیرغ و  نیا  و  هد ،
نوچ هار . نآ  تشحو  رود و  رفـس  داـعم و  تماـیق و  هار  يزارد  داز و  ّتلق  زا  هآ ! هآ ! تسارایـسب . وـت  جـنر  تّقـشم و  تمحز و  و  تسا ،

هک موق  و  تشاد ، تسناوتن  هگن  هیرگ  زا  ار  دوخ  هک  دمآ  دورف  يو  شیر  هب  دش و  ناور  يو  هدید  زا  کشا  دینـشب  ار  تاملک  نیا  هیواعم 
هنوگچ وا  رب  وت  هودنا  نزح و  بلاط . یبانب  ّیلع  ینعی  نسحلا ، وبا  دوب  نینچمه  تفگ : هیواعم  سپ  دندمآ . هیرگ  رد  همه  دـندوب  رـضاح 

؟ رارض ياتسا 
مغ دتسایمن و  زاب  يو  مشچزا  کشا  هک  دنشکب  يو  نماد  رد  ار  وا  دشاب ، هتشاد  هّچب  کی  هک  یـسک  هودناو  نزح  نوچ  تفگ : رارـض ] ]

. تفر نوریب  تساخرب و  رارض  نآ  زا  دعب  دوشیمن . نکاس  يو  قارف  هودنا  و 
تیب هب  نتـشیوخ  تفالخ  لّوا  زور  نانمؤم  ریما  هک ، تسا  دراو  خـیراّوتلا  ریاس  یف  ثّدـحملا و  نیّدـلا  لیـصا  ناّطقلل  برآـملا  یهتنم  یف 

اجنآ زا  تسدیهت  درک و  فرص  ناّقحتسم  رب  ار  همه  دوب  يو  رد  هک  رانید  رازه  نیدنچ  تفر و  لاملا 
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شیپ ناتـشگنا ، رـس  زا  تفاـی  رتهداـیز  ار  نیتـسآ  رـس  نوـچ  دیـشوپ . رد  دادـب و  ياهماـج  هب  تفرگ و  ضرق  هب  مهرد  هس  و  دـمآ ، نوریب 

قیال زین  نینچ  ارم  هک  دشاب  ات  نک  اهر  هن . دومرف : دنک . هدرون  ار  نیتسآ  رس  هک  تساوخ  فاکـسا  دیربب . ار  یتدایز  نآ  ات  تفر  یفاکـسا 
[83 . ] تسا

: لاق هیبأ  نع  ةدیرب  نبا  نع  لوصفلا  تکن  یبتجملا و  یهتنملا و  یف  درو  امک  هرفاو ، تایاور  هب  دش  وا  قاتشم  تشهب  هک  دوب  ببـس  نیدب 
. دادقملا رذیبأ و  ناملس و  ّیلع و  ۀعبرأ : یلإ  قاتُشَتل  ۀّنجلا  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق 

لاق مهّبُحی  ّهنأ  ینربخأ  یباحـصأنم و  ۀـعبرأ  ّبحأ  نأ  ینرمأ  یلاعت  هللا  ّنإ  موی : تاذ  لاـق  ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  نع  اـضیأ  هنع  و 
يدـنکلا و دوسأ  نب  دادـقملا  مهنم و  اّیلع  ّنإ  لاقف : ثلاـثلا  مویلا  یناـثلا و  مویلا  یف  رکذ  مث  اـّیلع  نا  و  لاـق : هللا ؟ لوسر  اـی  مه  نَم  اـنلقف :

[. 324 / 22 راحب :  ] يرافغلا رذیبأ  ناملس و 
: هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مولعلا  عماج  بحاص  ظفاحلا  میعن  یبأ  نع  هنم  و 

یقرف قرا . اقیف  تبجأف . هللا ؟ بیبح  ٌدَّمَُحم  َْنیأ  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُـنی  َُّمث  اًـلیِم  َنُوثاََـلث  ُُهلوُط  ٌرَْبنِم  ِیل ]  ] َبُِصن ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذِإ 
ُلاَُقیَف ُبیِجُأَف   ] راصنالا نم  ٌلجر  هیلإ  ماقف  سنأ : لاق  نییصولا . دّیس  ًاّیلع  نأ  نیلسرملا و  دّیس  ًادمحم  ّنأ  قئالخلا  عیج  ملعیف  ینود ، فقیف 

َو َنِیلَسْرُْملا  ُدِّیَس  ًادَّمَُحم  َّنِأب  ِِقئالَْخلا  ُعیِمَج  ُمَْلعَیَف  ٍةاَقْرِِمب  ِینوُد  ُنوُکَیَف  ٍِبلاَط  ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َْنیأ  َۀَِیناَّثلا  يِداَُنی  َُّمث  ُهالْعأ ، ِیف  ُنوُکأَف  َقْرا  ِیل 
كرشم ّالِإ  ٍْشیَُرق  َنِم  ُهُضِْغُبی  ِراَْصنألا ال  اَخأ  اَی  َلاَقَف : اَذَه  َدَْعب  ًاِّیلَع  ُضِْغُبی  ْنَمَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف : ٌلُجَر ] ِْهَیلِإ  َماَقَف  َنیِّیِصَْولا  ُدِّیَـس  ًاِّیلَع  َّنأ 

یِقَش ّالِإ  ِساَّنلا  ِِرئاَس  ْنِم  َو ال  ٌّیِعَد  ّالِإ  ِبَرَْعلا  َنِم  َو ال  ٌّيِدوُهَی  ّالِإ  ِراَْصنألا  َنِم  َو ال  ٌیِحَفَس ] ]
[222 / 39 راحب : ]

دومرف مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک  شردـپ  زا  هدـیرب  نبا  زا  تیاور  تسا  هدـمآ  لوصفلا  تکن  یهتنمو و  یبتجم  باتک  رد  هک  نانچمه  ینعی :
. دادقم رذیبا و  ناملس و  ّیلع و  تسا : سک  راهچ  قاتشم  تمظع  اب  تشهب  هک ،

زا ار  سک  راـهچ  هک  تسا  هدوـمرف  یلاـعت  يادـخ  یتـسرد  هب  يزور  کـی  دوـمرف : هک  مالـسلا  هیلع  ربـمغیپ  زا  تسا  وا  زا  تـیاور  مـه  و 
تسود دوخ  باحصا 
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دومرف هّللا ! لوسر  ای  دنتـسیک  ناشیا  متفگ : نم  هک : دـیوگیم  يوار  درادیم . تسود  ار  ناشیا  وا  هک  تّزع  ترـضح  ارم  داد  ربخو  مراد ،
دادـقم تسا و  ناشیا  زا  یلع  هک : تفگ  مّیـس  مّیود و  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نآ  زا  دـعب  تسا . سک  راـهچ  نیا  زا  یلع  هک ،

. يراّفغ رذوبا  ناملس و  يدنک و  دوسا 
نآ يزارد  هک  دنهنب  يربنم  دـشاب ، تمایق  زور  نوچ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک ، یناهفـصا  ظفاح  میعن  یبا  زا  تسا  تیاور  و 
نم ادـخ ؟ بیبح  دّـمحم  تسا  اجک  هک  شرع  نانطب  زا  دـنک  ادـن  يدانم  نآ  زا  دـعب  دـشاب .] گنـسرف  کی  لـیم  هس  ره  و   ] دوب لـیم  یس 

تـسا اجک  هک  دنک  ادـن  تبون  مّود  يدانم ، نآ  زا  دـعب  مشاب . يو  يالاب  رب  مور و  ربنم  نآ  رب  نم  ور . ربنم  نیارب  دـنیوگ  ارم  مهد . باوج 
دننادیم قیالخ  همه  ات  دتسیاب  نم  کیدزن  دیآ و  ربنم  نآ  رب  مه  وا  سپ  ور . ربنم  نیارب  دنیوگ  ار  یلع  سپ  بلاط ؟ یبا  نب  ّیلع  وا  ّیصو 

تساخرب و راصنا  زا  يدرم  دومرف ، ار  نیا  ربمغیپ  هک  نآ  زا  دـعب  تفگ : سنا  تسا . ناّیـصو  دّیـس  یلع  تسا و  ناربمغیپ  دّیـس  دّـمحم  هک 
ار يو  شیرق  زا  راـصنا ! ردارب  يا  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  دراد ؟ نمـشد  ار  یلع  هک  دـشاب  هک  سپ  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ :

رگید زا  و  ياهدازمارح ، ّالا  درادـن  نمـشد  ار  يو  برع  زا  و  يدوهج ، اـّلا  درادـن  نمـشد  ار  يو  راـصنا  زا  و  یکرـشم ، اـّلا  درادـن  نمـشد 
. یتخبدب ّالا  درادن  نمشد  ار  يو  نامدرم 

هب تسا  بوسنم  ًارخآ  ًالّوا و  نادّبعتم  [ 84  ] هلمج تادابع  هفّوصتم و  هلمج  يافص  نایقّتم و  هلمج  اوقت  باستنا  داّهز و  هلمج  دهز  ءامتنا  و 
هلمج ناشیا  لاثماو  ساّبع  نبا  رذوبا و  ناملس و  نوچ  باحصا  داّهز و  احلص و  املع و  هک  نآ  نیا  رب  لیلد  و  لک ، رب  مدقلا  مّدقم  وا  و  وا ،

. رخآ خویش  هن  يدوب  وا  اب  ناشیا  ياجتلا  و  دندوب ، وا  دیرم  راکتمدخ و  ذیملت و 
. ناشیا بتک  رد  هفلتخم  تایاور  ثیداحا و  هب  دلخ  تشهب  هب  ار  ناشیا  داد  تراشب  لوسر  و  دناّتنج ، لها  ناشیا  هک : دنیوگ 

بطخأ فیناصت  زا  نینمؤملاریما  بقانم  ردنیعبرا  باتک  رد  هیلع : لاکشالا 
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: مالسلا هیلع  ّیلعل  لاق  ّهنأ  مالسلا  هیلع  یبّنلا  نع  ناملس  یلإ  یمزراوخلا  ّمث  یکملا  دمحا  نب  قفوملا  یبأ  ابطخلا 

َلاَق ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُمَّتََختأ  اَِمب ]  ] َِمبَف َلاَق  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َلاَق  َنُوبَّرَقُْملا  ِنَم  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَـق  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  ْنُکَت  ِنیِمَْیلاـِب  ْمَّتََخت  ُِّیلَع  اَـی 
َو ِۀَّنَْجلِاب  َکیِّبِحُِمل  َو  ِۀَـماَمِْإلِاب  َكِدـْلُِول  َو  ِۀَّیِـصَْولِاب  ُِیلَع ] اَی   ] ََکل َو  ِةَُّوبُّنلِاب  ِیل  َو  ِۀَِّیناَدْـحَْولِاب  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللاب  َنَمآ  ٌلَبَج  ُهَّنِإَف  ِرَمْحْألا  ِقیِقَْعلِاب 

ِسْوَدْرِْفلِاب َكِْدلُو  ِۀَعیِِشل 
[280 / 27 راحب : ]

: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلع  یبّنلا  نع  دوعسم  نبا  یلا  هفّنصم  یف  و 
َْول ال ِیلالَج  َو  ِیتَّزِعو  لاق : ةرفغملاب و  ُهَرّـشب  ِْهَیلِإ و  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوأَف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف : ُمَدآ  َسَطَع  ِهِحوُر  ْنِم  ِهِیف  َخَـفَن  َو  َمَدآ  هللا  َقَلَخ  اََّمل 

ٌبُوتْکَم اَذِإَف  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  ْرُْظنا  َکَسْأَر  ْعَفْرا  ُمَدآ  اَی  ْمَعَن  َلاَق  یِّنِم  ِناَنوُکَیَف  یَِهلِإ  َلاَق : َکـُتْقَلَخ  اَـم  اَْینُّدـلا  ِراَد  ِیف  اَـمُهَُقلْخأ  ْنأ  ُدـیِرُأ  ِناَدـْبَع 
ُتْمَْـسقأ َباَخ  َو  َنُِعل  ُهَّقَح  َرَْکنأ  ْنَم  َو  َباَط  َو  یَکَز  ٍِّیلَع  َّقَح  َفَرَع  ْنَم  ِۀَّجُْحلا  ُمیِقُم  ٌِّیلَع  َو  ِۀَـمْحَّرلا  ُِّیبَن  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِشْرَْعلا  یَلَع 

. ِینَعاَطأ ْنِإ  َو  ُهاَصَع  ْنَم  َراَّنلا  َلِخْدُأ  ْنأ  ِیتَّزِِعب  ُتْمَْسقأ  َو  ِیناَصَع  ْنِإ  َو  ُهّبَحأ  ْنَم  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  ْنأ  یلالج  ِیتَّزِِعب و 
[10 / 27 راحب : ]

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سنأ  نع  هب  و 
ُکتعیش تنأ و  ُرم  ّیلع ! ای  یتَف  ای  يدهَم  ای  يداه  ای  دباع  ای  ّلاد  ای  قیدص  ای  ءامسأ : ۀعبسب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يداُنی  ۀمایقلا  موی  َناک  اذإ 

ۀّنجلا یلإ 
[282 / 1 میقتسملا : طارصلا  ]

تـسد هب  يرتـشگنا  یلع ! اـی  هک : دومرف  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  هک  ناملـس  زا  تیاور  تسا  هدروآ  یمزراوـخ  بطخا  ینعی :
هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  دنتـسیک ؟ تّزع  ترـضح  ناکیدزن  نیا  تفگ : یـشاب . تّزع  ترـضح  ناکیدزن  هلمج  زا  وت  ات  نک  دوخ  تسار 
قیقع زا  يرتشگنا  دومرف : ربمغیپ  منک ؟ تسد  رد  يرتـشگنا  هچ  ترـضح ! اـی  دومرف : دـنا  مالـسلا  اـمهیلع  لـیئاکیم  لـیئربج و  هک : دومرف 

و تلاسر ، يربمغیپ و  هب  ارم  و  ّتینادحو ، هب  ار  يادـخ  هتـشاد  رواب  هدروآ و  نامیا  تسا و  هدرک  قیدـصت  هک  تسا  یهوک  نآ  هک  خرس ،
. سودرف هب  ار  وت  نادنزرف  هعیش  و  تشهب ، هب  ار  وت  ناتسود  و  تماما ، هب  ار  وت  نادنزرف  و  ّتیصو ، هب  ار  وت 
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ار حور  دیرفایب و  ار  مدآ  یلاعت  يادخ  نوچ  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  ربمغیپهک  دوعـسم  هّللادبع  زا  تیاور  تسا  هدروآ  بطخا  نینچمه  و 
ترفغم و هب  داد  تراشب  ار  يو  درک و  یحو  ودب  یلاعت  يادخ  هِّلل . دمحلا  تفگ : سپ  درک . هسطع  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـیمد ، يو  ندـب  رب 
رد منیرفایب  ار  ناـشیا  مهاوخیم  هک  دوب  هدـنب  ود  نآ  دوجو  يارب  زا  هنرگا  مدآ ! اـی  هک : دومرف  یلاـعت  قح  و  َکُّبَر ، َکـمَحْرَیهک  تمحر 

یلاعت قح  دنـشاب ؟ نم  زا  هدـنب  ود  ره  نیا  یهلا ! تفگ : مدآ  تسا . ّیلع  دّـمحم و  دارم  هدـنب  ود  نآ  و  یمدـیرفاین ، زگره  ار  وت  نم  اـیند ،
دّمحم هللا ، الا  هلا  ال  دوب : هدش  هتـشون  شرع  رب  هک  دید  هگان  دیرگن . الاب  رب  مدآ  [. 85  ] نک الاب  رب  رظن  رادرب و  رـس  مدآ ! يا  يرآ . دومرف :

يو راکنا  و  دسانـشن ، ار  يو  ّقح  هک  ره  و  هزیکاپ ؛ تسا و  كاـپ  وا  دـنادب  و  دسانـشب ، یلع  ّقح  هک  ره  ۀّـجحلا  ُمیقم  ُّیلع  ۀـمحرلا و  ُّیبن 
دراد و تسود  ار  یلع  هک  ار  سک  نآ  مرب  تشهب  رد  نم  هکنم  لالج  تّزع و  هب  منکیم  دای  دنگوس  هرهبیب . تسا و  تنعل  رد  وا  دـنک ،

يو نامرف  هک  ار  سک  نآ  مرآ  رد  خزود  شتآ  هب  نم  هکنم  لالج  تّزع و  هب  منکیم  داـی  دـنگوس  و  دـشاب ؛ هدرک  نایـصع  ارم  هچ  رگا 
. دشاب هتشاد  نم  تعاط  هچرگا  دراد  نمشد  ار  يو  دربن و 

ار يو  مان  تفه  هب  دننک و  ادـن  ار  یلع  دـشاب ، تمایق  زور  نوچ  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور  کلام  سنا  زا  و 
. تشهب هب  دیورب  وت  هعیش  وت و  یلع ! ای  َیتف ، ای  يدهمای ، يداه ، ای  دباع ، ای  ُّلاد ، ای  قیّدص ، ای  دنناوخ :

ۀمطاف اًیلع و  ّنإ  مالسلا : هیلع  لاق  ّهنأ  لوسر  زا  دنک  تیاور  يدنبردلا ] دمحم  نب  نسحلا  دیاش :  ] يدنبرَّدلا ثیداحالا  باحـصا  ۀّمئا  ماما 
[. 76 / 43 راحب :  ] نمحّرلا شرع  اهفقس  سدقلا  رئاظح  نم  ةریظح  یف  نیسحلاو  نسحلاو 

فقس و  سدق ، ياههریظح  زا  دنشاب  ياهریظح  رد  نیسح  نسح و  همطاف و  ّیلع و  هک  یتسرد  هب  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  ینعی :
. دوب نامحر  يادخ  شرع  هریظح  نآ 

رذوبا و ناملس و  ّیلع و  هب  تسا  قاتشم  ّتنج  هک  دش  هتفگ  یلجع  تیاور  و 
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: راحب  ] ٍِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ٌّدُو  ِِهْبلَق  ِیف  َو  ألِإ  ۀـنمؤم  ٌنِمُْؤم و ال  یَْقُلی  ال  هک : تسا  دراو  لـتاقم  باـتک  رد  و  ٌراّـمع ؛ ٌیلع و  َِيُور  و  دادـقم ؛

یلع یتسود  يو  لد  رد  هک  ّالا  دننیبن  ار  هنمؤم  نز  نمؤم و  يدرم  چیه  هک  تسا  نیا  موهفم  ۀـنمؤم . نمؤم و ال  یقبیال  يُور : و  [ 355 / 35
. درادن نامیا  درادن ، يو  ّتبحم  هک  سک  نآ  و  دنراد ، یلع  ّتبحم  هک  دننآ  هنمؤم  نمؤم و  ینعی  دوب . بلاط  یبا  نب 

کلت نحطت  ماـع  ةریـسم  یحر  ّلـک  یحر  ۀـئامثلث  هیف  مّنهج  یف  ٍداو  قـلفلا  لاـق : ّهنأ  ساـبع  نبا  نـع  هدـمآ : برآـملا  یهتنم  باـتکرد  و 
قَلَفلا ِّبَِرب  تیبلالهأ - ّبحب  هللااب و  عنتمأ  ذوعأ - لق  یلاعت : هللا  لاق  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لهأ  یـضغبُم  ماـظع  تاـنوحاطلا 

. هباذع يداولا و  کلت  ِّرَش - نِم 
ای یل : لاـق  ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یبـّنلا  نع  سنأ  نـع  ( 39 - 38 سبع :  ) ٌةَرِْـشبَتْسُم ٌۀَکِحاض  ٌةَرِفْـسُم  ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  یلاعت : هلوق  یف  هیف  و 

سمـشلاک اـنهوجو  رون  اـنِروُبق و  نِم  ُجُرَخن  ۀـمطافو  نیـسحلا  نسح و  ةزمح و  ٌّیلع و  اـَنأ و  بلطملادـبع  ینب  هوـجو  اـنهوجو  یه  سنأ !
[. 423 / 2 لیزنتلا : دهاوش   ] ۀیحاضلا

ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  هلوق : یف  هیف  و 
َو اَْینُّدـلا  ِءاَِسن  ْنِم  ٍةَوِْسن  َِعبْرِأب  ِۀَّنَْجلا  ِباـَب  یَلَع  ُهَّللا  ُهَجَّوَز  َطاَرِّصلا  َعَطَق  اَذِإ  اَّلِإ  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَـم  َلاَـق  ساـبع : نبا  نع  ( 7 ریوکتلا : )

ْتَْـسَیل ِۀَّنَْجلا ] ِیف  ِةَرِخالا  ِیف   ] اَهُجْوَز َوُه  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َۀَـمِطاَف  َلُوتَْبلا  َجَوز  ُهَّنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبأ  َْنب  َِّیلَع  ّالِإ  ِۀَّنَْجلا  ِروُح  ْنِم  ٍۀَّیِروُح  َْفلأ ]  ] َنیِْعبَس
َلاَق [. 154 / 43 راحب :  ] ٍمِداَخ َْفلأ  َنوُْعبَـس  ٍءاروح  ِّلُِکل  ءاروُح  َْفلأ  َنوُْعبَـس  ِناَنِْجلا  ِیف  َُهل  ْنَِکل  اَْینُّدـلا  ِءاَِسن  ْنِم  اَهُْریَغ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌۀَـجْوَز  َُهل 

َو اَّلِإ  ٌسِلْجَم  َال  َو  ٌلِْزنَم  َال  َو  ٌراَد  َال  َو  ٌرْصَق  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَم  ًةَرَجَشل  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َّنِإ  ُرَمُع ! اَی  ِباَّطَْخلا : ِْنب  َرَمُِعل  ًامْوَی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
َّنِإ ُرَمُع  اَی  هللا : لوسر  َلاَق  َُّمث  ٍماَّیأ ، ُۀـَثاََلث  َِکلَذ  یَلَع  [ 86  ] یَـضَم َُّمث  يِراَد  ِیف  ِةَرَجَّشلا  َْکِلت  ُلْصأ  َو  ِةَرَجَّشلا ، َْکِلت  ِناَصْغأ  ْنِم  ٌنْصُغ  ِهِیف 
ِیف ِةَرَجَّشلا ] َْکِلت  ُلْصأ  َو  ، ] ِةَرَجَّشلا َْکِلت  ِناَصْغأ  ْنِم  ٌنْصُغ  ِهِیف  َو  اَّلِإ  ٌسِلْجَم  َال  َو  ٌلِْزنَم  َال  َو  ٌراَد  َال  َو  ٌرْـصَق  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَـم  ًةَرَجََـشل  ِۀَّنَْجلا  ِیف 

: ُرَمُع َلاَقَف  ٍِبلاَط ؛ ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  نینمؤملاریمأ  ِراَد 

: هیلع www.Ghaemiyeh.comلاکشالا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:169
ریمأ َلِْزنَم  َو  ِیلِْزنَم  َّنأ  َتِْملَع  اَمأ  ُرَمُع  اَی  هلآ : هیلع و  هللا  یّلـص  َلاَقَف  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  راد  یف  ةرجـشلا  کلت  لصأ  ّنإ  مویلا  کلذ  تلق 

؟ دحاو ِۀّنجلا  یف  ٍّیلَع  ُریرس  يریرس و  دحاو و  ِۀّنَجلا  ِیف  ٍّیلَع  رصق  يرصقو و  دِحاَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط ] ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع   ] نینمؤملا
اندحأ غرفی  نأ  یلإ  روُّنلا  نم  باجحلا  اننیب  هللا  ُبِرـضَی  ُرَمُع ! ای  لاق : عنـصی ؟ فیک  هلهأ  عامجب  مُکُدَـحأ  ّمَه  اذإف  هللا  لوسر  ای  رمع : لاقف 

، نیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلع  اناوخإ  نحنف  اّنع  عفری  ُّمث  هتجاح  نم 
هروس رد  دیامرفیم  یلاعت  قح  هک  قلف  تفگ : يو  هک  دنکیم  ساّبع  هّللادبع  زا  تیاور  ینعی :

، قلفلا ّبرب  ذوعأ  لق 
ياهناوختسا اهبایسآ  همه  نآ  تسا . هار  هلاس  کی  یبایسآ  ره  تسا . بایـسآ  دصیـس  يداو  نآ  رد  هک  خزود  رد  تسا  يداو  قلف ، نآ 

. تیب لها  ّتبحم  هب  منکیم  ادـخ  هب  تشادزاب  مهدیم و  هانپ  وگب : دومرف : یلاعت  قح  و  دـنکیم ، درُخ  ار  ادـخ  لوسر  تیب  لها  نانمـشد 
. نآ تبوقع  باذع و  يداو و  نآ  ّرش  زا  مربیم  قلف  دنوادخ  هب  هانپ 

: یلاعت يادخ  لوق  ریسفت  رد  تسا  باتک  نیا  رد  و 
ٌةَرِْشبَتْسُم ٌۀَکِحاض  ٌةَرِفْسُم  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

ربمغیپ زا  تسا  سنا  زا  تیاور  ناداش . نادنخ و  نشور و  تسا  تمایق  هک  زور  نآ  دنـشاب  اهيور  هک  تسا  نیا  موهفم  ( 39 - 38 سبع : )
ّیلع و نم و  میبلطملادبع - نادنزرف  هک  دناام  ياهیور  ینارون ، نادـنخ و  ناداش و  ياهيور  نیا  سنا ! يا  تفگ : هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

تقو رد  دوب  باتفآ  رون  نوچمه  اـم  ياـهيور  رون  مییآ ، نوریب  دوخ  ياـهروگ  زا  نوچ  هک  همطاـف - نیـسح و  نسح و  هزمح و  رفعج و 
. هاگتشاچ

سابع هّللادـبع  زا  تیاور  دـننادرگ . تفج  ار  اهسفن  نوچ  ینعی : ( 7 ریوکت :  ) ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإَو  هیآ  ریـسفت  رد  تسا  باـتک  نیا  رد  و 
يو هب  دنادرگ و  يو  تفج  یلاعت  يادخ  دسر ، تشهب  رد  هب  درذگب و  طارـص  زا  نوچ  هک  ّالا  تمایق  زور  دـشابن  ینمؤم  چـیه  هک ، تسا 
ارهز همطاف  لوتب  رهوش  وا  هک  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّالا  تشهب  نایروح  زا  ار  يروح  داتفه  و  ایند ، نانز  زا  ار  نز  راهچ  تشهب  رد  رب  دهد 

زج هب  ایند  نانز  زا  ار  وا  و  تشهب ، رد  تسا  وا  رهوش  ایند و  رد  تسا 
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. دشاب راکتمدخ  رازه  داتفه  ار  يروح  ره  و  يروح ، داتفه  تشهب  ياهناتسب  رد  دشاب  ار  ّیلع  نکل  دشابن ، رگید  ینز  ارهز  همطاف  زا 

هک یتسرد  هب  رمع ! يا  هک ، باّـطخ  رمع  هب  يزور  کـی  تفگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هریرهوبا  زا  تیاور  تسا  باـتک  نیا  رد  و 
وا رد  تخرد  نآ  ياههخاش  زا  یخاش  هک  ّالا  دشابن  تشهب  رد  یهاگنتسشن  یلزنم و  ییارس و  يرـصق و  چیه  هک  تسا  یتخرد  تشهب  رد 
هب رمع ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تشذگب . نیا  رب  زور  هس  نآ  زا  دـعب  تسا . نم  يارـس  رد  تخرد  نآ  خـیب  لصا و  و  دوب ،
نآ ياههخاش  زا  یخاـش  هک  اـّلا  دوبن  تشهب  رد  یهاگنتـسشن  یلزنم و  ییارـس و  يرـصق و  چـیه  هک  تسا  یتخرد  تشهب  رد  هک  یتسرد 
نآ وت  هّللا ! لوسرای  تفگ : رمع  تسا . بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  يارـس  رد  تخرد  نآ  [ 87  ] خـیب لصا و  و  دوب ، اجنآ  رد  تخرد 

؟ تسا بلاـط  یبا  نب  یلع  يارـس  رد  تخرد  نآ  لـصا  هک ، يدومرف  زورما  و  تسا ، نم  يارـس  رد  تخرد  نآ  لـصا  هک ، يدوـمرف  زور 
تشهب رد  یلع  رصق  نم و  رصق  و  تسا ، یکی  تشهب  رد  یلع  لزنم  نم و  لزنم  هک  ياهتسنادن  وت  رمع ! يا  هک : دومرف  مالسلا  هیلع  ربمغیپ 

دوـخ لـها  اـب  هک  دـهاوخ  امـش  زا  یکی  نوـچ  هّللا ! لوـسر  اـی  تفگ : رمع  تسا ؟ یکی  تشهب  رد  یلع  تخت  نم و  تخت  و  تـسا ، یکی 
تجاح زا  ام  زا  یکی  هک  نامز  نآ  ات  ددنبب ، رون  زا  ياهدرپ  ام  يارب  زا  یلاعت  يادخ  رمع ! يا  تفگ : ربمغیپ  دـنک ؟ هنوگچ  دـنکب  یتبحص 

. هدرک رگیدکی  يور  رد  يور  هتسشن ، اهتخت  رب  ناردارب  میشاب  ام  و  ام ، نایم  زا  درادرب  ار  هدرپ  نآ  زا  دعب  دوش . غراف  دوخ 
مولعلا و عماج  بحاص  ظفاحلا  میعن  وبا  باتک  هیودرم و  نب  رکبوبا  بقانم  یناهفصا و  یبتجم  یناهفصا و  ناّطق  ریسفتو  يزاریش  ریـسفت  و 

ناسنالا یلع  یتأله  هروس  و  همّدقتم ، لوصف  رد  دـش  هتفگ  هک  نانچ  دـناّتنج  لها  زا  هعیـش  دالوااب و  یلع  هک  دـنکیم  تلالد  نیا  لاثما 
: یلاعت هللا  لاق  امک  هلمج ، نیا  قدص  رب  تسا  لیلد 

َو ال ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  ِِکئارَْألا ال  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ًاریِرَح  َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو  ًاروُرُس  َو  ًةَرْـضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَـش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف 
ًۀَِیناد َو  ًاریِرَْهمَز 
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اَریِراوَق َْتناک  ٍباوْکَأ  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  َو  اًلِیلْذَت  اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع 

: یلاعت هلوق  یلا  ( 15 - 11 ناسنا : )
. ًاروُکْشَم ْمُُهیْعَس  َناَک 

رذوبا و ناملـس و  ینرق و  سیوا  مالـس و  هّللادـبع  راّمع و  بجع ! تسا . ناـشیا  تفـالخ  تلـالد  ّتنج ، هب  تراـشب  هک : دـیوگیم  مصخ 
مـصخ شیپ  و  نافلاخم ، لوق  زا  مه  دننارّـشبم  هلمج  زا  تیب  لها  هعیـش  نمیأ و  ّماو  هجیدخ  همطاف و  لیقع و  نیـسح و  نسح و  دادـقم و 

. دنتسین هفیلخ  ناشیا 

: هیبنت

هب مّنهج  رد  لهجوبا  ماقم  و  دهد ، يو  هب  رفک  دناتس و  زاب  هدنب  زا  نامیا  گرم ، رد  هب  یلاعت  قح  هک  نکُمی  هک  تسا  نانچ  نایّنس  بهذم 
رد فّرـصت  تسا و  کلُملا  ُکلام  يو  نوچ  و  لاقَملا - اذه  نم  الک  اشاح و  و  دـهد - لهجوبا  هب  ّتنج  رد  دّـمحم  ياجو  دـهد ، دّـمحم 

نانچ هن  اجنیا  و  ریغ ، کِلم  رد  تسا  فّرـصت  مصخ  کیدزن  هب  ملظ  هک  اریز  دوبن ، حیبق  چـیه  عون  نیا  يو  زا  دـنکیم ، نتـشیوخ  کلم 
هدیناتـس زاب  ناشیا  زا  نامیا  گرم ، دزن  هب  یلاـعت  قح  هک  نکُمی  دناهرّـشبم . هرـشع  زا  تعاـمج  نیا  هک  دـناهدرک  عطق  هنوگچ  سپ  تسا .

. اهیف تایالا  نم  اهوحن  و  ( 21 نارمع : لآ   ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  هک  خزود  هب  دنشاب  هرّشبم  هلمج  زا  ناشیا  و  هداد ، ناشیا  رب  رفک  و  دشاب ،
: یلاعت هّللا  لاق  امک  اجنآ ، دشاب  میرک  زین  مصخ  لوق  هب  دوش . خزود  ّقحتسم  هک  نیا  دنِع  تسا  رکبوبا  مرکا »  » تفگ مصخ  هچنآ  و 

ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ 
، دیسر گرم  تلاح  ار  رمع  نوچ  هک ، هدمآ  تسا  هدرک  عمج  یّنـس  هک  رجاوز  ظعاوم و  باتک  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  و  (، 49 ناخد : )

قیرط زا  درک . هدـهاشم  ار  تالاح  نیا  يو  زا  تفر و  وا  تدایع  هب  ساّبع  هّللادـبع  تساوخیم . داـیرف  درکیم و  بارطـضا  عزف و  عزج و 
رد هک  هّللا  دـمحب  وت  و  دوب ، یـضار  وت  زا  وا  درک و  تاـفو  ادـخ  لوسر  ینعی : ٍضار ، کـنع  وه  هللا و  ُلوـسر  َتاـم  تفگ : هّیقت  فوـخ و 

، يداهنب دجاسم  ربانم و  نیدنچ  نید  رد  و  يراد ، مّدقت  نیدنچ  [ 88  ] مالسا

: www.Ghaemiyeh.comهیبنت ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:172
ادخ باذع  زا  مهدـب و  ار  اهیفام  ایند و  هک  مدـش  یـضار  ساّبع ! نبایتاهیه  تاهیه ! تفگ : رمع  دـش . تباث  نید  رب  وت  قوقح  نیدـنچ  و 

. مشاب هدرکن  چیه  زونه  و  مبای ، یصالخ 
تامالع طارـشا و  داتفا و  توم  تارکـس  رد  رمع  نوچ  هک  هدمآ  تسا  ّتنـس  لها  ياملع  هلمج  زا  يو  یفوک و  مثعا  نبا  حوتف  رد  مه  و 

معن لاق : هیندفتأ ؟ رانلا ، یلا  داقی  كابأ  تیأر  ول  تفگ : درک و  هّللادبع  دوخ  رسپ  هب  يور  و  تفگیم ، عون  نیا  زا  دشرهاظ  يو  رب  گرم 
ام عیمجب  یلب  هللا : دـبع  لاقف  هیدـفت ؟ امأ  رانلا  یلإ  داقی  كاـبأ  ادـغ  تیأر  کـّنأ  ول  ّینب ! اـی  یپاـچ : حوتف  رد  . ] يدـلاط یفراـط و  عیمجب 

: تفگ رمع  هّللادبع  يرخ . زاب  ار  وا  وت  دنرب  خزود  شتآ  هب  دنشک و  ار  وت  ردپ  هک  ینیبب  وت  رگا  ینعی  [ 329 / 2 دلات : فراط و  نم  تکلم 
هن تسا  مّنهج  هب  تراشب  نآ  هک  دش  نشور  نایّنس  زا  لدع  هاوگ  ود  هب  و  مرخزاب ، ار  وت  مهدیم و  هنهک  ون و  زا  دوخ ، لام  عومجم  يرآ .

. ّتنج هب 
باتک رد  باب  نآ  نم  و  تسا ، هدرک  يو  هک  دـیزم  دـنچ  اب  رکبوبا  زا  مه  رمع و  زا  مه  دـمآ  نینچمه  ملتالف  تلعف  باتک  رد  مّیـس  هاوگ 

ْنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  تفگ : یلاعت  ّقح  هک  تسا  نانچ  وا  هیدـفت  اما  مامت ، طسب  هب  ماهتفگ  هفیقـس  رد  لـماک 
یناسک نآ  هک  یتسرد  هب  ینعی : ( 91 نارمع : لآ   ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِِهب  يدَْتفا  َِول  َو  ًابَهَذ  ِضْرَْألا  ُءْلِم  ْمِهِدَحَأ 
دهاوخ دهدب و  خرس  رز  زا  رپ  نیمز  عومجم  رگا  تمایق . زور  دننکن  لوبق  ناشیا  زا  کی  چیه  زا  دندوب ، رفاک  دندرمب و  دندش و  رفاک  هک 

. دشاب كاندرد  یباذع  ار  ناشیا  و  درخ ، زاب  ار  دوخ  هک 
َءاَرَو ُهوُذَبَنَف  دندرک  حرط  هلمج  نیا  ناشیا  و  هدـمآ ، وا  تیب  لها  یلع و  ّقح  رد  ثیدـح  رازه  هس  یـس و  نآرق و  عبُر  مصخ ، تیاور  زا  و 

و دوب ، هرّشبم  هلمج  زا  يو  دزب و  ار  رامع  دنیوگ ، نایّنس  هک  نانچ  دوب ، نامثع  رگا  و  دنتشهب ؟ قحتـسم  هنوگچ  ( 187 نارمعلآ :  ) ْمِهِروُهُظ
يازجا دنچ  و  دناوخزاب ، دوب ، لوسر  دیرط  هک  ار  هّللا - هنعل  مکح - ناورم  و  دوب ، لوسر  بیبح  هک  دنارب  رهش  زا  ار  رذوبا 
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تـسا هتفگ  مه  دوب - ناهفـصازا  يو  و  هعدـبلا - باتک  بحاص  و  يدـناوخ ؛ فحاصملا  قاّرح  هب  ار  يو  هشیاع  هک  اـت  تخوسب  ار  نآرق 

رخف ماما  یمالک  ملاعم  رخآ  رد  هک  نانچ  دندوبن ، صاصق  ناّقحتسم  وا  هلَتَق  و  دمآ ، لوتقم  ناناملسم  عامجا  هب  تخوسب و  ار  نآرق  يوهک 
؟ دوب دناوت  یتشهب  هنوگچ  دشاب  نینچ  هک  یصخش  تسا ؛ هدرک  رکذ  يزار 

یّلص لوسر  هک ، دناهدروآ  دوخ  حاحص  رد  يریـشق  [ 75 / 5 ملسم :  ] و يروباـشین م 388 ]  ] یقزوج رکبوبا ]  ] و [ 66 / 4 37 ؛ / 1  ] يراخب و 
ات دیرآ  نم  يارب  يذغاک  یتاود و  ینعی : يدعب ، اوُّلـضَت  نل  ًاباتک  مکل  ُُبتکأ  ٍساطرق  ٍةاودب و  ینوتیا  تفگ : توم  ضرمرد  هلآو  هیلع  هللا 

َمَـصاخَتَف هللا ؛ باـتک  انبـسح  رُجهَی  ّهنإـف  لـجّرلا  اوُـعَد  تفگ : رمع ...  دـیوشن . هارمگ  نم  زا  دـعب  زگره  هک  مسیوـنب  یباـتک  امـش  يارب  زا 
هک ار  درم  نیا  دیراذگب  تفگ : رمع  ینعی : عزانتلا ، يدنع  یغبنیال  یّنع  اُومُوق  هلآو : هیلع  هللا  یّلص  لاقف  هترضح ، یف  اوعزانت  باحصألا و 

بانج شیپ  رد  دندمآ  عزانت  تموصخ و  رد  رگیدکی  اب  باحـصا  نآ  زا  دعب  تسا . سب  ادخ  باتک  ار  ام  و  دیوگیم ، هزره  نایذـه و  وا 
هعزانم تموصخ و  نم  کیدزن  هب  هک  دـیزیخرب  نم  شیپ  زاهک  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  نآ  زا  دـعب  هلآو . هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ 

؟ دشاب تشهب  رد  هنوگچ  يو  دناد ، يرگهزره  ار  لوسر  هک  یصخش  سپ  دیاشن . دیابن و  [ 89]
: رـشح  ) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  یلاعت : هّللا  َلاق  امک  يادـخ  لوق  فالخ  هب  هّللا  باتک  اُنبـسح  تفگ : هک  اّمعم 
َو َهَّللا  اوُعیِطَأ  یلاعت : هّللا  لاق  و  دـیتسیا ، زاـب  امـش  تشادزاـب  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  و  دـیریگ ، ارف  ار  نآ  دروآ  امـش  هب  لوسر  هچنآینعی  ( 7

هیلع هللا  یّلـص  دّمحم  تعباتم  ینعی : ( 155 ماعنا :  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتا  َو  ُهوُِعبَّتاَف  لاـق : و  ( 59 ءاسن :  ) ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ 
ْرِفْغَی َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  یلاعت : هّللا  لاق  و  دـیبای ؛ رفظ  يزوریپ و  ات  دـینک  تسا ] نآرق  دوصقم  هیآ  رد   ] هلآو

تـسود ار  امـش  ادخ  ات  دـینک  نم  يوریپ  وگب : هک ، تفگ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  یلاعت  قح  ینعی : ( 31 نارمع : لآ   ) ْمَُکبُونُذ ْمَُکل 
باتک رگا  هک  نآ  لاثما  و  دزرمایب ؛ ار  امش  ناهانگ  دراد و 
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. کلذ نم  اشاح  اهنم و  هّللاب  ذوعن  يدوب ، هزره  هلضف و  عیاض و  نداتسرف  تایآ  هلمج  نیا  يدوب  مامتو  تیافک  ادخ 

! هّللا لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  تمدخ  هب  مالـسا  لها  يافعـض  نانمؤم و  هک  هدـمآ  رّـسفم  یبلعث  ریـسفت  رد  و 
: هک داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  دنرادیم . ام  هب  ازهتسا  و  دننکیم ، اذیا  ار  ام  ناقفانم 

: تفگ هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  (. 179 نارمع : لآ   ) ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام 
، هتّیرذ مدآ  یلع  ضرع  امک  ۀمایقلا  موی  یلا  یب  نمؤی  نم  یتَّما  َّیَلَع  َضَرَع 

. ار يو  نادـنزرف  مدآ  رب  دـندرک  ضرع  هک  ناـنچمه  تماـیق ، زور  هب  اـت  دراد  ناـمیا  نم  هب  هک  نآ  ارم ، تّما  نم  رب  دـندرک  ضرع  ینعی :
یّلص لوسر  تمایق . زور  هب  ات  منادیم  ار  دوخ  ناتّما  نم  هک  دنکیم  يوعد  دنادیمن و  ار  ام  میرـضاح و  وا  کیدزن  هب  ام  دنتفگ : ناقفانم 
درک لالب  هب  تراـشا  دـندز . هنعط  نم  ملع  رد  و  دنتـسناد ، لـهاج  ارم  موق ، ینعی : یملع ، یف  اونعط  ینولّهج و  موقلا  تفگ : هلا  هیلع و  هللا 

زا دعب  و  دمآرد ، ربنم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  دش ، ولمم  قلخ  اب  دجـسم  نوچ  دنوش . رـضاح  قلخ  ات  هک  يوگب  ۀعماج ! ةولّـصلا  هک :
تساخرب مان  هّللادبع  يدرم  تسا . هدمآ  امـش  رطاخ  هب  هچنآ  ره  نم  زا  دینک  لاؤس  ینعی : مکل ، ادب  اّمع  ینولـس  تفگ : ادخ  يانث  دمح و 

دش و كانحرف  مّرخ و  هّللادبع  سپ  هفاذـح . تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  تسیک ؟ نم  ردـپ  ینعی : یبأ ؟ نَم  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : و 
، کنع هّللا  افع  اّنع  ُفعاف  اباتک  نارقلاب  اّیبن و  دّمحمب  انید و  مالسالاب  ّابر و  هّللاب  انیـضر  هّللا  ّیبن  ای  تفگ : تساخرب و  رمع  سپ  تسـشنب .

نک وفع  سپ  تسا . نآرق  هک  باتک  هب  و  دّمحم ، تّوبن  هب  و  مالـسا ، نید  هب  و  ادخ ، يراگدرورپ  هب  میدش  یـضار  ادخ ! ربمغیپ  يا  ینعی :
ینعی درک ، رارکت  هبترم  ود  تفگ : یبلعث  ( 91 هدئام :  ) َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  دانک . وفع  وت  زا  ادخ  هک  ام  زا 

؟ دیداتسیا زاب  امش  چیه 
، هیف ام  هیف  تاّرم و  ثلث  اهرّرکهک  هدمآ  حاحصلا  نم  حاصفالا  باتک  رد  و 
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. درک رارکت  نخس  نیا  تبون  هس  ربمغیپ  ینعی :

قافن هب  اّنع و  فعاف  يدینـش  هک  دیوگ  نانچوا  و  دـنک ، باطخ  نیا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  لوسر  هک  دـشاب  نیا  يو  لاح  هک  یـصخش  سپ 
ریدقت دوب و  هتـساوخ  نینچ  یلاعت  يادخ  نایّنـس ، بهذـم  هب  هکلب  دوبن ، يو  مرج  اّما  دوب ؟ تشهب  لهازا  يو  هنوگچ  دـنک ، فارتعا  دوخ 

. هّللا لضف  نم  کلذ  و  دوش ، هتفگ  نیا  زا  رتحرش  هب  باب  نیا  هدحو ، هّللا  ءاش  نا  دعب  امیف  و  دوب ، هتفر  نینچ 
هک یعوـن  ره  زا  باـب  نیا  رد  و  ضار ، کـنع  وـه  هّللا و  لوـسر  تاـم  [ 90 : ] دـنتفگ ار  رمع  رم  وا  ریغ  ساـّبع و  هّللادـبعهک  دـنیوگ  رخآ 

. دناهتفگ
: هیلع لاکشالا 

زا وا  دیـسر و  تافو  ار  ربمغیپ  تفگ : رمع  ینعی : ضار ، ّیلع  نع  وه  مالـسلا و  هیلع  ّیبّنلا  یّفُُوت  رمع : لاـق  هک : دـمآ  يراـخب  حیحـص  رد 
. دوب یضار  ّیلع 

دندش یضار  ناشیا  و  ناشیا ، زا  یلاعت  يادخ  دش  یضار  ینعی : ( 119 هدئام :  ) ُْهنَع اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  هک  هدمآ  برآملا  یهتنم  ردو 
رد دنتـشون  ّیلع  هب  رمع  رکبوبا و  و  دناهدرک ، قاّفتا  نیا  رب  يرایـسب  ّتنـس  لها  ياملع  و  وا ؛ هعیـش  دمآ و  ّیلع  نأش  رد  هیآ  نیا  ادـخ . زا 

هذـه نع  وه  هللا و  دـنع  ام  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  ُلوسر  لُقن  دـقل  و  تّما : تفـص  رد  حاّرج  دـیبعوبا  تلاسر  هب  رکبوبا  تفالخ  ماّیا 
لوسر هک  تقیقح  هب  ینعی : اهطخسأ ؛ ام  هطخـسی  اهاضرأ و  ام  هیـضری  اهداک و  ام  هدیکی  اهّرـس و  ام  هّرـسی  بدح  اهیلع  ٍضار و  ۀباصعلا 

و دنک ، داش  ار  ربمغیپ  دنک  داش  ار  موق  نیا  هک  ره  و  دوب ، نابرهم  ناشیا  رب  دوب و  یـضار  هورگ  نیا  زا  وا  و  دندرب ، ادـخ  هاگرد  هب  ار  ادـخ 
هب ار  موق  نیا  هک  ره  و  دنک ، دونـشخ  ار  ربمغیپ  دنک  دونـشخ  ار  موق  نیا  هک  ره  و  دشاب ، هدرک  يدب  ربمغیپ  هب  دنک  يدب  موق  نیدـب  هک  ره 

و اهنت ؛ رمع  زا  ّصاخ  هن  دوب ، یضار  تّما  هلمج  زا  لوسر  هک  تسا  لیلد  رکبوبا  زا  مالک  نیا  دشاب . هدروآ  مشخ  هب  ار  ربمغیپ  دروآ  مشخ 
رد رظن  دروم  بلطم  286 272 و  دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد : دیرگنب  ار  نآ  نتم   ] تسا يدـیحّوتلا  نایح  وبا  هلاسر  نیا  يوار 

لها نایوار  املع و  رباکا  زا  يو  و  (، 277
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. تسا ّتنس 

و يدیجنر ، يو  زا  رمع  و  هدوب ، یلاحدب  ًامیاد  رمع  ساّبع و  نب  هّللادـبع  نایم  هک  نآ  رب  دـنقطان  ریـس  ثیداحا و  هّیلوصا و  بتک  هک  اّمعم 
ام انْعََزن  َو  هیآ  مّیود  لیلد  و  دندرکن ؛ تعیب  رکبوبا  رب  مشاه  ینب  چـیه  هام ، شـش  هک  نیا  رب  لیلد  و  یتفگ ، يواسم  يو  بیع  رد  هّللادـبع 
هب ار  نیا  ام  و  دیز ، نب  ۀماسا  رکشل  زا  تسا  وا  فّلخت  دوبن  یـضار  يو  زا  لوسر  هک  نآ  رب  لیلد  و  43 ؛) فارعا :  ) ٍلِغ ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف 

ار مالسلا  اهیلع  همطاف  ناخ  رد  مّیس  و  نارگ ؛ لغـشم  رکـشل و  اب  نتفر  يو  ناخ  هب  همطاف  تزاجایب  هک  مّود  و  مّدقتام ؛ رد  میتفگ  یحرش 
لوسر هاّمس  لیق  وا . هب  هناخ  ِرد  ّدر  ببس  هب  نتشک  همطاف  مکش  رد  ار  دنزرف  مان  نسحم  مجنپ : ندز . همطاف  مکـش  رب  رد  مراهچ : نتخوس .

. وا ندیشک  همطاف  رب  ریشمش  مشـش : دوب . هداهن  مان  نسحم  ار  يو  تدالو ، زا  شیپ  ادخ  لوسر  هک : دنتفگ  ینعی : انـسُحم ، ةدالولا  لبق  هّللا 
رد تسا  لدع  دهاش  نیا  رب  هیواعم  همان  هک  نانچ  لوسر ، دجسم  هب  ات  ار  ّیلع  رهق  ربج و  هب  يو  ندیشک  متشه : ار . ّیلع  يو  نتـسب  متفه :

سمخ هیآ  مکح  لاطبا  مهد : همطاف . ياذیا  مهن : همان 28 .] ِعیَابُأ : یَّتَح  ُشوُشْخَْملا  ُلَمَْجلا  ُداَُقی  اَمَک  ُداَقُأ  ُْتنُک  یِّنِإ  َْتُلق  َو   ] هغالبلا جـهن 
هناخ رد  ّیلع  تزاجایب  و  نیَتَعتُم ، لاطبا  و  مشاه ، ینب  تناها  لالذا و  رد  ندرک  لحمت  لایتحا و  یعسو و  كدف ، هلابق  ندرک  لطاب  و  ار ،

لوسر هریغ ؛ ۀحارلا و  بحاص  هرکذ  امک  تفگ . فوخ  زا  ار  هملک  نیا  هّللادبع  هک : دنتفگ  املع  زا  يرایـسب  و  نیا ؛ لاثما  و  نتفخ ، لوسر 
ذغاـک تاود و  لوسر  و  لوسر ، توف  ضرم  رد  تفرن  هماسارکـشل  اـب  و  درک ، اـبا  دوـمرف  يرفاـک  لـتق  هب  داد و  يو  هب  نتـشیوخ  ریـشمش 

ار یسک  نآ  ادخ  دنک  تنعل  ینعی : ۀماسا ، شیج  فّلخت  نم  هّللا  نعل  دومرف : لوسر  رخآ . هب  ات  يذهی  وا  رجهَی  لجّرلا  تفگ : وا  تساوخ ،
. دورن دتسیا و  سپ  زاب  هماسا  رکشل  زا  هک 

زا هّمئا  و  يدناوخن ، شیَُرق  [ 91  ] یَمَنَص نَعلا  مهللا  ياعد  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  سابع  نبا  تیاور  ّیلع  يدوب ، تسار  نیا  رگا  و 
. ًانایعو ًاراهج  يدندزن  مّلظت  ناشیا 
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. ارم راذـگب  ینعَد : تفگ : تشادرب . كاخ  زا  يو  رـس  نامثع  دـمآ ، رمع  رب  مخز  نوچ  هک : تفگ  ماشلا  حوتف  باـتک  رد  یبصاـن  يدـقاو 
و راّنلا . ینعی  اهرأ - مل  راّنلا و  نم  اهب  ُتیدـتفأل  اینّدـلا  یل  تناک  ول  نالا  راّنلا  نم  یل  ٌلیو  یل ، ٌلیو  تفگ : رمع  درک . اـهر  ار  يو  ناـمثع 

نیا رد  خزود . شتآ  زا  نم ! رب  ياو  نم ! رب  ياو  تفگ : رمع  ینعی : ّطـق ، هنع  ضری  مل  لوـسّرلا  ّنأ  راـّنلا و  لـهأ  نـم  هـّنا  یلع  ٌلـیلد  اذـه 
 ]...[. یمدیدن ار  خزود  شتآ  ات  یمدیرخ  زاب  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  یمدادب و  يدوب  نم  نآ  زا  ایند  رگا  ماگنه 

: رشع یناثلاربخلا 
[101 / 2 میقتسملا : طارصلا   ] ًاضوضع ًاکلم  نوکَی  ّمث  ۀَنَـس  نوثالث  يدَعب  ُۀفالخلا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  هک  دننکیم  تیاور 

. مارآیب هدنریگ  نادند  دوب  یهاشداپ  نآ  زا  دعب  دشاب ، لاس  یس  نم  زا  دعب  تفالخ  ینعی : ۀکرحلا ، ةزبربلا  اّیبارطضا و  ینعی  ًاّیزبرب -
: هیلع لاکشالا 

: هّللا لوسر  ُتعمس  لاق  هرمس : نب  رباج  تیاور  هب  تفگ  لوسر  هک  دش  دراو  نافلاخم  بتک  زا  امهریغ  حیباصم و  حیحص و  رد 
ٍْشیَُرق ْنِم  ْمُهُّلُک  هللا : لوسر  َلاَق  َلاَق : َلاَق ، اَم  ِیبأل  ُْتلُقَف  ُساَّنلا ] اَهِینَّمَصأ   ] ًۀَِملَک َلاَقَف  ًۀَفِیلَخ  َرَشَع  ْیَْنثا  َیلِإ  ًاعِینَم  ًازیِزَع  ُنیِّدلا  اَذَه  ُلاَزَی  َال 

[. 266 / 36 راحب : ]
هدزاود اـت  دـشاب  دـنلب  زیزع و  نید  نیا  هشیمه  تفگ : يو  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مدینـش  هک ، تفگ  هرمـس  رباـج  ینعی :
ربمغیپ تفگ : تفگ ؟ هچ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  داب ! وت  يادف  مردپ  متفگ : نم  هک  دیوگیم  يوار  تفگب . ینخـسنآ  زا  دعب  هفیلخ .

نع هدمآ : یناهفـصالا  ثّدـحملا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکبوبا  بقانم  رد  و  دنـشاب ؛ شیرق  زا  همه  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
، دیسر تافو  ار  ربمغیپ  هک : ینعی  ۀنـس ، نیثالث  اثالث و  هدعب  شاع  نیثالث و  نبا  ّیلع  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ّیبّنلا  ِضُبق  لاق : ّهنأ  شمعألا ،

، دوب لاس  یس  ار  یلع 
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نوثالث رهشأ و  ۀّتس  يدعب  ُۀفالخلا  دومرف : لوسر  هک  دنیوگ  نافلاخم  یضعب  و  دوب ؛ يو  یناگدنز  لاس  هس  یـس و  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  و 

. دشاب هام  شش  لاس و  یس  نم  زا  دعب  تفالخ  ینعی : ۀنس ،
یَلَع ُطَرَْفلا  اَنأ  َو  ِۀَعاَّسلا  ِيَدَی  َْنَیب  َنُوباّذَک  ُجُرْخَی  َُّمث  ٍْشیَُرق  ْنِم  ًۀَفِیلَخ  َرَـشَع  اَْنثا  َنوُکَی  یَّتَح  ًاِمئاَق  ُنیِّدلا  ُلاَزَی  ال  هک : هدمآ  حـیباصم  رد  و 

[297 / 36 راحب :  ] ِضْوَْحلا
درو امک  [ 237 / 36 راحب :  ] ًۀَفِیلَخ َرَشَع  اَْنثا  یِْفلَخ  ُنوُکَی  ُلوُقَی ] : ] لوقی هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هّللا  لوسر  ُتعمـس  لاق : رمع  نب  هّللادبع  نع  و 

. حیباصملا یف 
مشاب ورشیپ  نم  و  تمایق ، زا  شیپ  دنیآیم  نوریب  نایوگغورد  نآ  زا  دعب  شیرق . زا  دنـشاب  هفیلخ  هدزاود  ات  دشاب  میاق  نید  هشیمه  ینعی :
هفیلخ هدزاود  نم  زا  سپ  دومرف : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  نم  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  رمع  هّللادـبع  زا  و  ضوح ؛ رب 

. دمآ حیباصم  رد  هک  نانچ  دنشاب ،
ٌۀَهیِرَک ٌرُومُأ  ُنوُکَت  َُّمث  ًۀَفِیلَخ  َرَشَع  اَْنثا  يدلُو  نم  ُکلمی  ِّمَع  اَی  لاق : مالسلا  هیلع  لوسّرلا  ّنإ  هک : دنکیم  تیاور  ساّبع  زا  ساّبع  هّللادبع  و 

ُهَّللا َءاَش  اَم  ِضْرْألا  ِیف  ُثُکْمَی  َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالدَع  َضْرْألا  ُأَلْمَیَف  ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهَْرمأ  ُهَّللا  ُِحلُْصی  يِْدلُو ] ْنِم   ] ُّيِدْهَْملا ُجُرْخَی  َُّمث  ٌۀَمیِظَع  ٌةَّدِش  َو 
. حیباصملا یف  درو  اّمم  هوحن  و  [. 301 / 36 راحب :  ] ُلاَّجَّدلا ُجُرْخَی  َُّمث 

رمألا اذـه  ّنإ  مکنم و  مکمامإ  مکیف و  َمَیْرَم  ُْنبا  [ 92  ] َلََزن اَذِإ  ُْمْتنأ  َْفیَک  لاق : ّهنا  مالـسلا  هیلع  لوسّرلا  نع  هحیحـص  یف  ّيراخبلا  يور  و 
[143 / 4 يراخب : . ] نانثا مهنم  یقب  ام  شیرق  یف 

ُْتعِمَـس ْدََقل  َو  اَِهلْهِأب  اَْینُّدلا  َِتلاَم  ْنَِکل  َو  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َعَم  َّقَْحلا  َّنأ  ُدَهْـشأ  لاق : ّهنأ  يرعـشالا  یـسوم  یبأ  نع  ۀـیودرم  نبا  باتک  یف 
ِقفانُم و ّالإ  َکُضِغُبیال  نمُؤم و  ّالإ  کّبحیال  [ 34 / 38 راحب :  ] َکَعَم يِدَْعب  ُّقَْحلا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  َْتنأ  ُِّیلَع  اَی  َُهل  ُلوُقَی  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  َِّیبَّنلا 

. اهلهأب ّرغت  اینّدلا  نکل  هّبحنل و  ّانإ 
هدزاود نم  نادنزرف  زا  نم ! ّمع  يا  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک : ینعی 
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يادخ دیآ . نوریب  يدهم  نآ  زا  دـعب  دوش . ادـیپ  میظع  یتخـس  شوخان و  اهراک  نآ  زا  دـعب  و  ایند ، رد  دنـشاب  هفیلخ  هدزناود ] لصا : رد  ]

و دنشاب ، هدرک  متس  روج و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنکیم ، فاصنا  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  و  درآ ، حالـصا  هب  بش  کی  رد  ار  وا  راک  یلاعت 
رد يراخب  هدمآ و  حیباصم  رد  هک  نانچمه  لاّجد ؛ دننام  دیآ و  نوریب  لاّجد  نآ  زا  دعب  و  دشابیم ، يو  دهاوخ  ادخ  هک  نادنچ  نیمز  رد 
زا امش  ماما  و  دیآ ، دورف  امش  نایم  رد  میرم  رسپ  هک  دیشاب  هنوگچ  امش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک : تسا  هدروآ  دوخ  حیحص 

؟ دشاب یقاب  ناشی  زا  ود  ات  هک  مادام  دشاب  شیرق  رد  هشیمه  رما  نیا  و  دشابیم ، امش 
لها اـیند  نکلو  تسا ، ّیلع  اـب  ّقح  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تفگ : يو  هک  يرعـشا  یـسوم  وبا  زا  تیاور  هدـمآ  هیودرم  نبا  باـتک  رد  و 

، نم زا  دعب  یّقح  اب  وت  یلع ! ای  ار : وا  تفگیم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  زا  هک  تقیقح  هب  و  دینادرگب ؛ درک و  رورغم  ار  دوخ 
لها ایند  نکلو  میرادیم ، تسود  ار  يو  ام  هک  یتسرد  هب  و  قفانم ؛ ّالا  درادن  نمـشد  و  نمؤم ، ّالا  درادن  تسود  ار  وت  و  دشاب ، وت  اب  ّقح  و 

. تسا هتفیرفب  ار  دوخ 
ار نسح  هفینحوبا ، یقاب ، تسا . یلع  اب  ّقح  لوسر  زا  دـعب  و  دـناهدزاود ، افلخ  و  ناشیا ، ثیدـح  يارتفا  رب  تسا  لیلد  ثیداـحا  هلمج  نیا 

نـس رد  دـش  یّفوتم  نسح  و  ناشیا ؛ رمع  رخآ  ات  دـنیوگ  هفیلخ  ار  نیـسح  نسح و  یعفاش ، و  هیواعم ؛ هحلاصم  زور  هب  اـت  دـننادیم  هفیلخ 
هک اّمعم  دوب . لاس  یـس  رب  هدایز  تفالخ  تّدم  ماما ، ود  ره  نیا  بهذـم  هب  سپ  نیّتس . يدـحا و ]  ] رد نیـسح  ةرجهلا و  موی  نم  نیـسمخ 

و دنناوخیم ، دندناوخ و  افلخ  هب  ار  نایـساّبع  نایملاع  عامجا  هب  و  دـندناوخیم ، هفیلخ  نینمؤملاریما  اب  ار  هّیماونبعامجا  قاّفتا و  هب  نیعبات 
، فلختـسی مل  هّللا و  ُلوسر  تام  هک : تسا  عامجا  ار  نانآ ]  ] و مصخ ، شیپ  تسا  تّجح  عاـمجا  و  ار ، ناـشیا  لزاـنم  دـنیوگ  هفـالخلاراد 

رایتخا هن  دوب ، قلخ  رایتخاو  لوسر  فیلخ  هن  دوب  هباحـص  فیلخ  رکبوبا  نیا  رباـنب  درکن . دوخ  هفیلخار  یـسک  درک و  تاـفو  ربمغیپ  ینعی :
لوسر هفیلخ  هب  ار  رکبوبا  یلع  هک : دیوگیم  يربج  يزار  رخف  و  قلاخ ؛
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یلع هناخ  رد  شتآ  ناشیا  زین  و  تساوخ ، قلخ  معز  یلَع  تفگ ، ظفل  نیا  ّیلع  رگا  زین  و  تسا ؛ وا  مالک  بّذکم  ثیدح  نیا  دـناوخ . هّللا 

: هرقب  ) ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  یلاعت : هّللا  لاق  امک  دشاب . هدوب  هّیقت  زا  دـناوخب  هّللا  لوسر  فیلخ  هب  ار  ناشیا  ات  دـنداهن  نآ  رهب  زا 
زین یلع  سپ  همعزب . مهمعَِزب و  ینعی  یلعألا . ُمُکُّبَر  اَنأ  هک : تفگ  زاب  نوعرف  تیاـکح  دـناوخرب و  ههلا  هب  ار  ناـتب  یلاـعت  قح  زین  و  ( 195
ُلق ترابع : نیدب  نک  تعیب  نم  ایب و  هک  داتسرف  یلع  هب  ار  ذفنق  دش ، نّکمتم  تفالخ  هب  رکبوبا  نوچ  دشاب . هتـساوخ  بصاّونلا  معز  یلع 

ام عرسأ  ام  تفگ : مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ار . ادخ  لوسر  هفیلخ  نک  تباجا  هک  ار  یلع  وگب  ینعی : هّللا ، لوسر  ۀفیلخ  بِجأ  ّیلعل :
، دیتشگرب نید  زا  و  دیتسکـشب ، ار  دهع  و  ادـخ ، لوسر  رب  دـیتفگ  غورد  دوز  هچ  ینعی : متددـتراف ، متثکن  هّللا و  لوسر  [ 93  ] یلع متبذک 

اذه دنتفگیم : هک ]...[  نانچ  دنتشادب ، لوسر  ماقم  هب  بصغ ، هب  ار  يو  دندوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يادعا  زا  هک  هباحص  یـضعب  نکل 
(. 88 ه : ط -  ) یسُوم ُهلِإ  َو  ْمُکُهلِإ 

و َْتلاَق : ْمُُکبَحْصأ  اَم  َّلَق  ّالإ  ِیناَرأ  ام  ِۀَّیَُنب  اَی  ٍمُوْثلُک : ّمال  لاق  ّهنا  ّیلع  نع  هدمآ : ناشیا  ياهباتک  رد  هریغو  هیودرم  نبا  بقانم  باتک  رد  و 
َْکیَلَع َال  ُِّیلَع  اَی  ُلوُقَی  َوُه  َو  یِهْجَو  ْنَع  َراَبُْغلا  ُحَسْمَی  َوُه  َو  مانملا  یف  ۀـحرابلا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتیأَر  ّینال  لاق  َتبأ ؟ اَی  مل 

[. 223 / 42 راحب : [ ] بِرُض یَّتَح  ًاثالَث  اَّلِإ  َثَکَم  اَمَف   ] لُتق یّتح  کلذ  وحن  وأ  ًاثالث  ّالإ  ثبلی  ملف  َْکیَلَع  اَم  َْتیَضَق  ْدَق  َْکیَلَع ] َال  ]
: لاق ّهنأ  ّیلع  نع  هیف  و 

نع رظنا  ُِّیلَع  اَی  ِْکبَت  َال  یل : َلاَقَف  ُْتیََکب ] َو   ] ِدَدَّللا َو  ِدَوْألا  َنِم  ِِهتَّمُأ  ْنِم  ُتیَِقل  اَم  ِْهَیلِإ  ُتْوَکَـشَف  ِماَنَملا  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  َِّیبَّنلا  ُْتیأَر 
يوار ٍِحلاَص  ُوبأ  َلاَق  دوعی ؛ مث  امهسؤر  حضرأ  مث  دوعی  مث  اَمُهَسوُءُر  حضرأ  تلعجف  ُدیِماَلَجب  اَذِإ  َو  امهلجرأب  نیقلعم  نیلجرب  اذإف  کنیمی 
ایوّرلا نیب  اذاف  ترظنف  لاق  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمأ  َِلُتق  َنُولوُقَی : َساَّنلا  تعمـس  ذا  َنیِراَّزَْجلا  دنع  انأ  امنیبف  اودغأ  تنک  امک  ُتْوَدَغَف  ثیدحلا - اذه 

اموی رشع  ۀسمخ  هلتقم  نیب  نینمؤملاریمأ و  اهار  یّتلا 
[. توافت اب  ، 225 / 42 راحب : ]
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موثلک ّما  دوب . دهاوخ  امش  اب  ارم  هک  منیبیم  یتبحـص  كدنا  نم ! كرتخد  يا  هک : دومرف  موثلک  ّما  هب  يو  هک  هدمآ  ّیلع  زا  تیاور  ینعی :

درتـسیم و نم  يور  زا  راـبغ  وا  و  مدـید ، باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  شود  هک  نآ  يارب  زا  تفگ : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ردـپ ! يا  ارچ  تفگ :
ار یلع  هک  دـماینرب  شیپ  زور  هس  سپ  دوـب . وـت  يارب  هچنآ  يراذـگب  نیا  زا  شیپ  هک  تسین  وـت  رب  یلع ! يا  تـفگیم : درکیم و  كاـپ 

. دندز تبرض 
تیاکـش مدـید و  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  دوـمرف : هک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤـملاریما  زا  تیاور  تسا  باـتک  نیا  رد  و 

! ّیلع اـی  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  دـندرک . نم  هب  هچره  فـالخ و  تموصخ و  زا  تّما  نیا  زا  مدـید  هچ  نآ  وا  هب  مدرکیم 
رـس مداتـسیارد و  مدید . دنچ  ياهگنـس  و  دـندوب ، هتخیوآ  ياپ  هب  هک  مدـید  ار  درم  ود  مدرک . رظن  رگنب . دوخ  تسار  تسد  هب  يرگم و 

دیدب رگید  متفوکیم ، ار  ناشیا  رس  زاب  نآ ، زا  دعب  دش . تسرد  دمآ و  یم  دیدب  ناشیارس  راب  رگید  متفوکیم . اهگنـس  نآ  هب  ار  ناشیا 
. دمآ یم 

هک نامدرم  زا  مدینش  هاگان  مدوب . ناباّصق  ناّکد  رد  رب  متشادتداع و  هک  نانچ  متـساخرب  يدادماب  دیوگیم : ثیدح  نیا  يوار  حلاصوبا 
ار يو  هک  نآ  نایم  دوب و  هدید  نینمؤملاریما  هک  باوخ  نآ  نایم  مدرک  هشیدنا  سپ  دیوگیم : يوار  دنتـشک . ار  نانمؤملاریما  دـنتفگیم :

. دوب زور  هدزناپ  دندز  برض  دندرک و  دیهش 
ار ناشیا  رـس  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هک  درم  ود  نیا  هک  دـندادن  حرـش  نکل  ثیدـح و  نیا  هدـش  دراو  نینچمه  تاجردـلا  رئاصب  باـتک  رد  و 
قح هک  هچنآ  راهظا  رابخا و  قیرطرب  تشونب  دیـسر  يو  هب  هک  نانچ  یلاعت  قح  ریخـست  هب  هیودرم  نبا  اـّما  دـندوب . یناـسک  هچ  تفوکیم 

[94 . ] دندوب نایک  هک  تسین  هدیشوپ  نالقاع  کیدزن  هب  و  درکن ؛ راهظا  هّیقت  زا  تاجردلا  رئاصب  بحاص  اّما  و  دوب ؛
دوب و ّرمتسم  تّدم  نیا  رد  وا  تفالخ  و  دوب ، لاس  یس  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  زا  دعب  یلع  رمع  هک  دننآرب  ّتنـس  لها  ناخّروم  یقاب  و 

هیودرم دّمحم  رکبوبا  يزاریش و  نمؤم  نب  دّمحم  رکبوبا  مالک  نیا ، رب  لیلد  و  لطاب ، رب  وا  ریغ 
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یف دوب  مّیـس  هفیلخ  یلع  هک  دـناهدومن  داریا  یگمه  هک  نآ  لاثما  یبتجم و  بحاص  یناهفـصا و  یناّطق  نیّدـلا  لیـصا  یهتنم  یناهفـصا و 

فیلخ و  دوب ، مالـسلا  هیلع  مدآ  لّوا  فیلخ  هک : دـنتفگ  ناـشیا  (. 55 رون :  ) ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  هلوق :
زا دـعب  هکنیا  هن  دـنتفگ  قلطم  اـملع  نیا  و  دواد ؛ دوب و  مدآ  مهلبق  نم  نیّذـلا  فلختـسا  اـمک  مالـسلا  هیلع  یلع  مّیـس  فیلخ  و  دواد ، مّود 

. تسا وا  تفالخ  قاقحتسا  نامز  دوب و  یلع  رمع  تّدم  لاس ، یس  نیا  سپ  رکبوبا .
ناشیا لاثما  یناهفصا و  یلجع  حوتفلاوبا  خیش  رکبوبا و  ریسفت  هبطخ  رد  شیوخ و  بقانم  رد  یناهفصا  هیودرم  نبا  يربج و  يزار  رخف  و 

: دومرف لوسر  هک : دنتفگ 
ٍِبلاَط ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیْنیَد  یِضْقَی  َو  يِدِعْوَم  ُزِْجُنی  يِدَْعب  هکُْرتأ  ْنَم  ُْریَخ  َو  ِیتَفِیلَخ  َو  یِّیِصَو  َّنِإ 

[12 / 38 راحب : ]
: مالسلا هیلع  ّیلعل  لاق  ّهنا  مالسلا  هیلع  هنع  يور  کلذک  و 

. اوعیطأ هل و  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  یخأ و  اذه  ّنإ 
ّیلع دنک ، ادا  ارم  نیَد  و  دنک ، اور  نم  هدعو  هک  دوخ  زا  دعب  مراذگیم  هک  یـسک  نیرتهب  نم و  هفیلخ  نم و  ّیـصو  هک  یتسرد  هب  ینعی :

تسا نم  ردارب  نیا  هک  یتسرد  هب  دومرف : یلع  ّقح  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  دناهدرک  تیاور  نینچمه  و  تسا ؛ بلاط  یبا  نب 
. دیرب يو  نامرف  دیونش و  يو  نخس  امش ؛ نایم  رد  تسا  نم  فیلخ  تسا و  نم  ّیصو  و 

یلهأ و یف  یّیـصَو  ّهنإ  ۀملـس ! ّما  ای  يدهـشا  لاقف : مالـسلا  هیلع  ّیبّنلا  یلع  ّیلَع  َلَخَد  تفگ : هملـس  ّما  هک : هدمآ  هیودرم  نبا  بقانم  رد  و 
: ینعی نیقّتملا ، مامإ  ّهنإ  ۀملـس ! ّما  ای  یمد ، هَمد  ّنإ  یمحل و  هَمحل  ّنإ  ۀملـس ! ّمُأ  ای  يدهـشا  و  یلهأ ، یف  یتفیلخ  ّهنإ  ۀملـس  ّما  اـی  يدهـشا 

لها رب  تسا  نم  ّیصو  وا  هک  یتسرد  هب  شاب  هاوگ  هملس ! ّما  يا  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  دمآ . ربمغیپ  شیپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
نم تشوگوا  تشوگ  هک  هملـس ! ّما  يا  شاـب ، هاوگ  و  نم ؛ لـها  رب  تسا  نم  فـیلخ  وا  هک  یتـسرد  هب  هملـس ! ّما  يا  شاـب ، هاوـگ  و  نم ؛

. تسا ناّیقتم  ماما  وا  هک  یتسرد  هب  هملس ! ّما  يا  تسا ؛ نم  نوخ  وا  نوخ  و  تسا ،
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: رشع ثلاثلا  ربخلا 

هراشا

: تفگ هلآو : هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک  دننکیم  تیاور 
یبحاص یخأ و  هّنکل  الیلخرکبابأ  تذّختال  اًلیلخ  اذّختُم  ُتنک  ول 

[. 439 / 1 دمحا : دنسم  ]
/1 يراخب :  ] لضفأ مالـسإلا  ةوخا  نکلو  الیلخ  رکبابأ  تذـّختال  اًلیلخ  اذـّختُم  تنک  ول  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  لوسّرلا  نع  بّویأ  یبأ  نع  و 

[. 120
تیاور بّویا  وبا  زا  و  نم ؛ بحاص  تسا و  نم  ردارب  وا  نکلو  یمتفرگ ، یتسود  هب  ار  رکبوبا  یمتفرگ  یتسود  هب  ار  یـسک  نم  رگا  ینعی :

رتلضاف مالسا  يردارب  نکل  و  یمتفرگ ، تسود  ار  رکبوبا  یمتفرگ  تسود  ار  یسک  نم  رگا  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  تسا 
. تسا

: هیلع لاکشالا 
بقانم باـتک  رد  تسا ، ناهفـصا  نیثّدـحملا  ناطلـس  هلمج  زا  یناهفـصا  هیودرمنبا  رکبوبا  و  دوبن ؛ لوسر  تسود  رکبوبا  مصخ ، معز  هب 

: لاق ّهنأ  مالسلا  هیلع  ّیبّنلا  نع  [ 95 : ] دناهدرک تیاور  درک . لقن  يو  زا  مه  وا  ذیملت  یشرقلا  مولعلا  عماج  بحاص  و  درک ، داریا  شیوخ 
ِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِیلِیلَِخب  يِِدبَک  ْدَِّرب  َو  یِّمَه  ْجِّرَف  َّمُهَّللا 

هب نادرگ  کنخ  نم  رگج  رادرب و  نم  هودـنا  مغ و  ایادـخ ! راب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  ینعی : لیوط ، ثیدـح  یف  [ 64 / 30 راحب : ]
دـشاب راکتمدخ  راکتمدخ ، هک  کشال  عازن . ّلحم  رد  تسا  ّصن  نیا  و  تسا . يورم  هک  زارد  یثیدح  رد  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نم  تسود 

َنِیبِّیَّطِلل ُتاَبِّیَّطلا  و  دوب ، موصعم  ّیلع  اّما  دـنک ، رایتخا  ّتلخ  هب  ار  كرّـشلا  نم  بئاـّتلا  رکبوبا  موصعم ، لوسر  هک  دـیاشن  دوخ . تسود  هن 
. ار كاپ  نانز  رم  كاپ  نادرم  و  ار ، كاپ  نادرم  رم  كاپ  نانز  ینعی : ( 26 رون :  ) ِتاَبِّیَّطِلل َنُوبِّیَّطلاَو 

: ینعی للاخی ، نَم  مکُدـحأ  رُظنَیلف  ِهلیلَخ  ِنید  یلع  ُءرملا  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  ّیبّنلا  نع  تفگ : هریرهوبا  هک  هدـمآ  حـیباصم  باـتک  رد  و 
هک اب  یتسود  هک  امش  زا  کی  ره  درگنب  هک  دیاب  سپ  دوب . دوخ  تسود  نید  رب  درم  هک : دومرف  ربمغیپ 
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هک دـیامرف  ار  تّما  لوـسر ، هک  دـیاش  هنوـگچ  تسا ، هدوـبن  لوـسر  نید  رب  يو  هک  رگم  تفرگن  ّتلخ  هب  ار  يو  لوـسر  نوـچ  دـنکیم .

: رعش دوبن . نمؤم  رکبوبا  ای  غورد ، تسا و  يرتفُم  ربخ  ای  دنکن ؟ رایتخا  ّتلخ  هب  ار  رکبوبا  يو  دینک و  رایتخا  ّتلخ  هب  ار  نانمؤم 
راتخم تنأ  اذام  کسفنل  رتخاف  امهریغ  سانلل  ام  نالحم  امه 

. ینکیم رایتخا  هچنآ  نک  رایتخا  سفن  يارب  زا  وت  سپ  ناشیا . زا  زج  ار  مدرم  تسین  هک  دنیاج  ود  ناشیا  ینعی :
، هلوسرو هللا  ّبِحا  ّینأ  ّالإ  ائیش  اهل  ُتددعأ  ام  لاق : اهل ؟ َتددعأ  ام  کلیو  لاقف : ۀعاسلا : یَتَم  هللا ! لوسر  ای  لاق : اًلجر  ّنأ  سنأ : نع  هیف  و 

[. 85 / 27 راحب :  ] تببحأ نَم  َعَم  َتنأ  لاق :
َعَم ُءرملا  لاق : مهب ؟ قحلی  مل  اًموق و  ّبحأ  ٍلجر  یف  لوقت  فیک  هللا ! لوسر  ای  لاقف : هللا  لوسر  یلإ  لجر  ءاج  لاق : دوعـسم  نبا  نع  هیف  و 

. بحأ نَم 
یک تمایق  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  شیپ  يدرم  تفگ : يو  هک  سنا  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  ینعی :

تـسد هب  زیچ  چـیه  تفگ : زور ؟ نآ  يارب  زا  يا ]  ] هداـهن تسد  هب  زیچ  هچ  وت ! رب  ياو  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  دوـب ؟ دـهاوخ 
؛ يرادیم تسود  ار  يو  هک  ینآ  اب  وت  تفگ : ربمغیپ  ار . يو  لوسر  ادخ و  مرادیم  تسود  نم  هک  تسا  نآ  ّالا  زور  نآ  يارب  زا  ماهداهنن 
ار یموق  هک  يدرم  رد  ییوگیم  هچ  هّللا ! لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  ادـخ  لوسر  شیپ  يدرم  تفگ : يو  هک  دوعـسم  نبا  زا  تسا  تیاورو 

. دراد تسود  ار  يو  هک  تسا  نآ  اب  درم  دومرف : ربمغیپ  دسریمن ؟ رد  ناشیدب  درادیم و  تسود 
قح ینعی : ( 56 صـصق :  ) َْتبَبْحَأ ْنَم  يِدـْهَت  َکَّنِإ ال  یلاعت : هللا  لاق  ینعملا ؛ یف  اـمهنیب  قرف  ـال  و  دـناهفدارتم ؛ يامـسا  زا  ّتبحم  ّتلخ و 

. يراد تسود  هک  ار  سک  نآینکن  تیاده  وت  هک  یتسرد  هب  دومرف : یلاعت 
لوسر دوب و  رفاک  بلاط  وبا  مصخ ، معز  هب  و  دیآیم ؛ مزال  ثیدـح  بذـک  اجنیا  زا  و  دوب ؛ بلاط  وبا  تببحأ  نَم  هک : دـیوگیم  فلاخم 

رایتخا ّتبحم  هب  ار  يو 
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َو تفرگن ؟ یتـسود  هب  ار  يو  لوسر  هک  دوب  بلاـطوبا  نوـچ  رگم  زین  رکبوـبا  سپ  ناـشیا . يارتـفا  هب  نآ  زا  دـش  عناـم  یلاـعت  قـح  درک ،

يو رگا  دنایـضعب . تسود  ناـشیا  زا  یـضعب  هنمؤم ، ناـنز  نمؤم و  نادرم  ینعی : ( 71 هبوت :  ) ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا 
: نارمع لآ   ) َنِینِمْؤُْملا ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ال  یلاعت : هللا  لاق  و  یتفرگن ؛ یتسود  هب  [ 96  ] ار يو  لوسر  يدوب ، نمؤم 
ای دـنالوسر  تسود  ای  ملاع  لـها  و  ناـنمؤم ؛ ریغ  زا  دوخ  تسود  هب  ار  نارفاـک  ناـنمؤم  دـنریگن  هک  دـیاب  دومرف : یلاـعت  قح  ینعی : (، 28

(32 سنوی :  ) ُلالَّضلا اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  ینمشد . ّالا  دنامن  یقاب  دش ، لطاب  یتسود  نوچ  نمشد .
نم تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  هک ، دنیوگ  امهریغو  یناهفـصالا  هیودرم  نب  رکبوبا  یناهفـصا و  یلجع  زا  لوصفلا  تکن  باتک  رد 
نم مکجرخی  نل  ّهنإـف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ّلوتیلف  یبر  یندـعو  یتلا  ۀـنجلا  نکـسی  یتتوم و  تومی  یتاـیح و  ییحی  نأ  دارأ 

[. طابسألا ددع  لاقف : كدعب ؟ نم  ۀمئألا  مکف  هللا  لوسر  ای  لیقف : هدعب ، نم  ۀمئألاب  دتقیل  و   ] ۀلالض یف  مکلخدی  نل  يده و 
هدعو هک  نآ  دلخ ، ّتنج  رد  دوش  نکاس  و  نم ، ندرم  نوچمه  دریمب  و  نم ، یناگدنز  نوچمه  دـنک  یناگدـنز  هک  دـهاوخ  هک  ره  ینعی :
زگره و  درواین ، نوریب  تسار  هار  زا  ار  امـش  زگره  وا  هک  یتسرد  هب  دنک . بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ّیلوت  هک  دیاب  نم ، يادخ  ارم  تسا  هداد 

. دوب یلع  ّتبحم  هب  لوسر  تامم  تایح و  هک  حیرص  تسا  یّصن  نیا  و  دربن ؛ یهارمگ  هب  ار  امش 
، هُّبُحی نَم  ِّبحأف  هّبحُأ  ّینإ  ّمهللا  تفگ : مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  قح  رد  لوسر  هک  تسا  دراو  ثیداحا  بتک  ریاس  حیباصم و  رد  و 

یتسود هب  ار  نسح  و  دراد ، تسود  ار  يو  هک  نآ  راد  تسود  و  ار ، يو  راد  تسود  وت  سپ  مرادیم ، تسود  ار  وا  نم  ایادـخ ! راب  ینعی :
. تفرگب

نایم و  رمع ، رکبوبا و  نایم  داد  تاخاؤم  لوسر  هک  دـنالیلد  اهنآ  ریغ  حاحـص و  حـیباصم و  و  هعبـس ]! حاحـص  ناّـشلا :[  حیحـص  تفه  و 
نوچ هک  دوب  نآ  ببس  و  نتشیوخ ، سفن  یلع و  نایم  و  نامحّرلادبع ، نامثع و  نایم  و  ریبز ، هحلط و 
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ْمُهُـضَْعب ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  یلاعت : هّللا  لاق  امک  دـندوبن . قیـال  ناـنمؤم  یثراو  هب  نارفاـکو  دوب ، یتّلق  مالـسا  رد  درک  ترجه  لوسر 

، يدوب ثراوت  ینید  ناردارب  نیا  نایم  و  یـضعبب ؛ دـنرتَیلوا  ناشیا  زا  یـضعب  هنمؤم ، نانز  نمؤم و  نادرم  ینعی : ( 71 هبوت :  ) ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ 
َو نآرق : هیآ  هب  دـش  لطاب  مکح  نیا  و  دـنناردارب ؛ ناـنمؤم  هک  یتسرد  هب  ینعی : ( 10 تارجح :  ) ٌةَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  یلاعت : هّللا  لاـق  اـمک 

ناشیا زا  یضعب  اهنآ  ناشیوخ  نادنوادخ  ینعی : (. 75 لافنا : ( ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ 
و ناشیا ، ّتلخ  رب  دـنکیم  تلالد  رمع  رکبوبا و  نایم  تّوخا  نوچ  ناگدـننک . ترجه  نانمؤم و  زا  ادـخ  باـتک  رد  یـضعب  هب  نیرتَیلوا 

یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  یلاـعت : هّللا  لاـق  و  دـنکب ؛ ّتلخ  رب  تلـالد  زین  مالـسلا  هیلع  لوسر  ّیلع و  ناـیم  هک  دـیاب 
ّتبحم نایملاع  رب  لوسر و  رب  هیآ  نیدب  سپ  نم . ناشیوخ  یتسود  ّالا  يدزم  تلاسر  يارب  امش  زا  مهاوخیمن  وگب : ینعی : ( 23 يروشلا : )

ار ناشیا  يو  دنک و  توعد  وا  تیب  لها  یلع و  ّتبحم  هب  ار  نایملاع  ادـخ ، لوق  هب  لوسر  هک  دـیاشن  و  دـش ، بجاو  يو  تیب  لها  یلع و 
هب ار  نامدرم  دییامرفیم  امش  ینعی : ( 44 هرقب :  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ  درادن . تسود 

: ینعی ( 67 فرخز :  ) َنیِقَّتُْملا اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  دومرف : یلاعت  قح  زین  و  ار ؛ دوخ  ياهسفن  دینکیم  شومارف  و  یکین ،
نایم نانمؤم و  نایم  ایند  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  نایقّتم . ّالا  دشابیم  نمـشد  ار  یـضعب  رم  یـضعب  دـشاب  تمایق  زور  هک  زور  نآ  ناتـسود ،

حوتفلا وبا  نیّدـلا  بجتنم  دوشیم . لّدـبم  توادـع  هب  نارفاک  ّتلخ  و  دـنامیم ، یقاب  ناـنمؤم  زا  تماـیق  رد  و  تسه ، ّتلخ  [ 97  ] نارفاک
نم لیقف : ۀـمطاف ؛ تلاق : هللا ؟ لوسر  یلإ  ّبحأ  ناک  سانلا  ّيأ  ۀـشئاع : نع  لئـس  هک : دـنتفگ  ناـفلاخم  رثکا  هیودرم و  رکبوبا  یبصاـّنلا و 

. اهجوز تلاق : لاجرلا ؟
: لاق کیلإ ؟ ّبحأ  ناک  کتیب  لهأ  يأ  هللا : ُلوسر  لئُس  لاق : ّهنأ  سنأ  نع  و 
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ص:187
. نیسحلا نسحلا و 

یِّنَِکل َلاَق  ِيرْدأ ] اَم  ِهَّللا  َو   ] ُْتُلق ال اَمِِهب  َءاَج  اَم  يِرْدـَتأ  َلاَقَف  ِناَنِذْأَتْـسَی  ُساَّبَْعلا  َو  ٌِّیلَع  ءاج  ذإ  اًـسلاج  ُتنک  ۀـماسأ : لاـق  حـیباصملا  یف  و 
تنب ُۀَـمِطاَف  َلاَق  َْکَیلِإ  ُّبَحأ  َِکلْهأ  ُّيأ  کلأسن  كانئج  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اـَلاَقَف  اَدَـعَق ] َُّمث  اَمَّلَـسَف   ] اَلَخَدَـف اَـمَُهل  نذـئا  اَـمِِهب ] َءاَـج  اَـم   ] ِيرْدأ

لاق نم ؟ ّمث  الاق : دیز ؛ نب  ۀـماسأ  هیلع  ُتمعنأ  هیلع و  هللا  َمعنأ  دَـق  نَم  ّیلإ  یلهأ  ّبحأ  لاق : کلهأ ؛ نع  کلأسن  كانئج  ام  الاق : دّـمحم ،
توافت اب  تیاور  نیمه  . 68 / 43 راحب : دیرگنب : . ] ةرجِهلاب َکَقَبََسل  اًیلع  ّنإ  لاق : مهرخا ؟ کّمع  َتلعج  سابعلا : لاقف  بلاط ، یبأ  نب  َّیلع 

«[. هلآو هیلع  هللا  یّلص  دمحم  تنب  ۀمطاف   » ات اه ؛
مادک نادرم  زا  دنتفگ : همطاف . تفگ : هشیاع  ادخ ؟ لوسر  کیدزن  هب  دوب  رتهتـشادتسود  ناقلخ  زا  مادـک  هک : دندیـسرپ  هشیاع  زا  ینعی :

. یضترم یلع  ینعی  وا  رهوش  تفگ : هشیاع  ادخ ؟ لوسر  کیدزن  هب  دوب  رتتسود 
ربمغیپ تسا ؟ رتهتـشاد  تسود  وت  کـیدزن  هب  مادـک  وت  تیب  لـهازا  هک : دندیـسرپ  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  سنا  زا  و 

یلع و هک  مالـسلا  هیلع  لوسر  شیپ  مدوب  هتـسشن  نم  تفگ : هماـسا  هک  تسا  حـیباصم  رد  و  نیـسح ؛ نسح و  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
. هن متفگ : دناهدمآ ؟ هچ  يارب  ناشیا  هک  ینادیم  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  دنیآ . هناخ  هب  هک  دنتساوخ  يروتسد  دندمایب و  ساّبع 

وت کیدزن  هب  میاهدمآ  ام  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگو : دندمآرد  ود  ره  سپ  دنیآرد . ات  هد  تصخر  ار  ناشیا  و  منادیم ، نمهک  دومرف  ترضح 
هللا یّلـص  دّمحم  رتخد  همطاف  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تسا ؟ مادک  وت  کیدزن  هب  وت  لها  نیرتتسود  هک  مینک  لاؤس  وت  زا  هک 

کیدزن هب  نم  لها  نیرتتسود  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  وت . لها  زا  مینک  لاؤس  وت  زا  هک  میاهدماین  ام  دنتفگ : ناشیا  هلآو . هیلع 
نآ زا  دعب  دنتفگ : ناشیا  سپ  دیوگیم : دیز  نب  ۀـماسا  ماهدرک ، تمعن  وا  هب  نم  و  تسا ، هدرک  تمعن  وا  هبادـخ  هک  تسا  یـسک  نآ  نم 

! هّللا لوسر  ای  تفگ : ساّبع  مالسلا . هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ینعی  تفگ : ربمغیپ  هّللا ؟ لوسر  ای  هک 
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ص:188
. ترجه هب  تسا  هتفرگ  قبس  وت  رب  یلع  تفگ : ربمغیپ  يدینادرگ ؟ ناشیا  رخآ  ار  دوخ  ّمع 

: هیبنت

هاش ترـضح  رد  دش  رـضاح  ناهفـصا  هب  درک و  مامت  ار  نیرهاطلا  بقانم  باتک  هنیمک  هدـنب  هک  [ 673  ] هتأمتس نیعبـس و  ثلث و  هنـس  رد 
کلم و رثکا  رادـم  هک  دـندوب  گرزب  ود  اجنآ  رد  و  دـناسر ، ضرع  فقوم  هب  هتمَظَع - دـیز  مودـخم - هرهاق  تلود  طاـسب  هاـنپ و  ناـهج 

مکح هب  سپ  دیامن . ناشیا  رب  ار  روکذم  باتک  لّوا  تروشم  قیرط  رب  هک  تشاد  تدارا  نانچ  رطاخ  و  درکیم ، رود  ناشیا  اب  باوصتـسا 
: هک دمآ  رب  هیآ  نیا  ناشیا  زا  یکی  مسا  هب  درک . نآرق  هراختسا  هب  لأفت  ( 59 ماعنا :  ) ٍِسبای َو ال  ٍبْطَر  َو ال 

َنِینوُجْسَْملا َنِم  َکَّنَلَعْجََأل  يِْریَغ  ًاَهلِإ  َتْذَخَّتا  ِِنَئل  َلاق 
: هک دمآ  رب  هیآ  نیا  يرگید  مسا  هب  و  منک ؛ ناینادنز  هلمج  زا  ار  وت  يریگنم ، زا  ریغ  ییادخ  وت  رگا  ینعی : ( 29 ءارعش : )
َنوُمُکْحَی ام  َءاس  الَأ  ِبارُّتلا  ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  ٍنوُه  یلَع  ُهُکِسُْمی  َأ  ِِهب  َرُِّشب  ام  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يراوَتَی  ٌمیِظَک  َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ 

دونـشب ربخ  نیا  نوچ  دشاب ، هداد  ار  يو  ادخ  هک  يرتخد  هب  [ 98  ] دنهد ربخ  ار  یـصخش  نوچ  هک  تسا  نآ  باب  رد  هیآ  نیا  ( 59 لحن : )
يا ودب . دناهداد  تراشب  ار  يو  هچنآ  يدب  زا  دوشیم  هدیشوپ  و  ددرگیم ، كانهودنا  كانمغ و  و  دوشیم ، هایس  وا  يور  هودنا  مغ و  زا 
قح نوچ  هک  دـننکیم ؛ ناشیا  هک  یمکح  تسا  يزیچ  دـب  يا ] لصا : رد   ] نیا كاخ . رد  ار  دوخ  دـبوکب  ای  يراوخ  رب  ار  دوخ  دراد  زاـب 

هعلاطم ار  باتک  نآ  ناشیا  هک  تساوخن  تسین ، قداص  یتالاوم  و  صلاخ ] یتسود  یتافاصم :[  تیب  لـها  اـب  ار  ناـشیا  هک  تسناد  یلاـعت 
رـضاح هلمج  بهاذم  فانـصا  فیاوط و  زا  تلود  نآ  ناکرا  املع و  ضرع  تقو  رد  هک  داتفا  نانچ  قاّفتا  ات  دنبای  یعالطا  نآ  رب  ای  دننک 

[257 / 2 لمالا : لما  دیرد : نبا  زا  رعش  : ] رعش نیسحت ؛ اضر و  نوکس و  ّالا  دندیدن  باتک  هعلاطم  زا  رگید  یقیرط  دندوب و 
اضقلا فرص  یلع  طخس  اذ  ناک  نم  یضر  رسَقلا  یلع  اًرسَق و  ُتیضر 
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ص:189
. دشاب هدوبن  تزاجا  دنک  رایتخا  ّتلخ  هب  ار  وا  ات  دشاب  هدرک  تروشم  یلاعت  يادخ  اب  زین  لوسر  هک  دیاش 

توم ضرم  رد  دومرف  عیقب  ناتسروگرد  ار  ثیدح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  تسا  هتفگ  نتـشیوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نبا ] ]
نانچ نیا  لاثم  لضفأ . مالـسالا  ةوخا  نکلو  لاق : ثیح  دراذگ ، ورف  ار  یندا  دریگب و  ار  لضفا  هک  دـیاش  هنوگچ  و  دوب ، وا  رمع  متاخ  هک 

مّدـقت قیال  نکلو  تسا  نایملاع  ماـما  رکبوبا  دـیوگ : هک  نیا  اـی  تسین ، ماـما  نکل  ّقح و  هب  تسا  لوسر  دّـمحم  دـیوگ : یـسک  هک  تسا 
دنقطان نیدب  ناثّدحم  عامجا  هک  نانچ  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  لوسر  اب  ّیلع  تّوخا  و  هدوب ، رمع  اب  رکبوبا  تّوخا  هک  اّمعم  تسین . تعامج 

هیلع لوسّرلا  ّنأ  بابحالا ] حور   ] باهشلا حرش  یف  یعازُخلا  يور  امک  دوبن . يردارب  لوسر  اب  ار  مادکچیه  ّیلع  زج  هباحـص  هنایم  رد  هک 
ینوریمل و هل  نوداـقنی  هب و  نونمُؤیف  ضاـیب  یلع  ًاداوس  ًۀـقّلَعُم و  ًۀَـقَرَو  نورَی  یتـّما  نِم  ناـمّزلا  رخا  یف  مه  نیذـّلا  یناوـخإ  لاـق : مالـسلا 

َنِیلَّوَْألا َنِم  ٌۀَُّلث  یلاعت : هلوق  هنم  یناوخإ و  مه  یباحصأ و  متنأ  لاق : کناوخإ ؟ انسل  هللا ! لوسر  ای  لاق : اّقح . یناوخإ  کئلوا  یّنم  اوعمسیمل 
(. 40 - 39 هعقاو :  ) َنیِرِخْآلا َنِم  ٌۀَُّلث  َو 

دّمحم ابوتکم : ۀـّنجلا  باب  یلع  تیأر  یب  يرـسأ  اّمل  لوقی : هللا  لوسر  ُتعمـس  لاق : ّهنأ  هللادـبع  نب  رباج  نع  ۀـیودرم  نبا  بقاـنم  یف  درو 
[. 2 / 27 راحب : . ] ۀنس فلأب  ضرألا  تاومّسلا و  َقَلَخ  نأ  لبق  هللا  لوسر  وخأ  یلع  هللا  لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

هک دـنایناسک  نآ  نم  ناردارب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوـسر  هک  راـبخالا  باهـش  حرـش  ردیعازخ  درک  تیاور  هک  ناـنچمه  ینعی :
رادربنامرف و  دنرآ ، نامیا  نادب  سپ  دـننک ، هعلاطم  يدیفـس  يور  رد  یهایـس  و  دـننیب ، هتخیوآ  یقرو  هک  نم  تّما  زا  دنـشاب  نامز  رخآرد 

ربمغیپ میتسین ؟ وت  ناردارب  ام  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : هباحـص  یتسار . هب  دننم  ناردارب  ناشیا  هدینـشن . نم  زاو  دنـشاب ، هدیدن  ارم  دـنوش . نآ 
راتفگ تسا  اج  نیا  زا  و  دننم ، ناردارب  ناشیا  و  دینم ، باحصا  امش  دومرف :
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ص:190
. نانیرخآ زا  یهورگ  ناینیشیپ و  زا  یهورگ  نیرخالا ، نِم  ٌۀُّلث  نیلّوالا و  نم  ٌۀّلث  قح :

هک بش  نآ  رد  هک : تفگیم  هک  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  نم  تفگ : يو  هک  هّللادـبع  رباج  زا  تیاور  تسا  هدـمآ  هیودرم  نبا  بقانم  رد  و 
ادخ هک  نآ  زا  شیپ  تسا . ادخ  لوسر  ردارب  یلع  و  تسا ، ادخ  لوسر  دّمحم  هک  هدش  هتـشون  مدـید  تشهب  رد  رب  دـندرب ، نامـسآ  هب  ارم 

. لاس رازه  ود  هب  هدیرفآ  ار  نیمز  نامسآ و 

: رشع عبارلا  ربخلا 

هراشا

. تسا ناراب  نوچمه  رکبوبا  لَثَم  ینعی : عَفَن ، [ 99  ] عَقَو امنیأ  رطَقلاک  رکب  یبأ  لثم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  دننکیم  تیاور 
[. اذک  ] دهار دوس  دوش  عقاو  هک  اج  ره  هب 

: هنع باوجلا 

یتّما لَثَم  هباهش : یف  یعاضقلا  يور  امک  دوب . لخاد  نآ  هب  دشاب  دّمحم  تّما  زا  يو  رگا  تسا . هداد  تّما  هلمج  هب  ار  فیرشت  نیا  لوسر 
ناراب نوچمه  نم  تّما  لثم  هک : تسا  هدرک  تیاور  رابخالا  باهـش  رد  یعاضق  هک  ناـنچمه  ینعی : هرخا ، مأ  ریخ  هلّوأ  يردـیال  رطملاـک 

. شرخآ ای  تسا  رتهب  شلّوا  هک  دننادن  هک  تسا 
زور هب  ات  ناشیا  بصغ  و  دوب ، ضحم  ردـص  هلمج  ناشیا  تروص  رد  هک  ارچ  مشاه ، ینب  تروص  هب  دـماین  قداص  ثیدـح  نیا  هک  اّـمعم 

[. موهفمان اذک و   ] ررض الا  هلصو  ام  وا . زا  نم  منیبن  ریخ  تمایق ،

: رشع سماخلا  ربخلا 

نآ ربمغیپ  زا  دـعب  تّما  نیا  نیرتهب  ینعی : رمعو ، رکبوبأ  اـهّیبن  دـعب  ۀـّمالا  هذـه  ُلـضفأ  تفگ : ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هک  دـننک  تیاور 
. تسا رمعو  رکبوبا  تّما ،

: هیلع لاکشالا 
: تفگ راصنا  رجاهم و  روضح  هب  رکبوبا  هک  اریز  ّیلع ، رب  تسا  ارتفا  مالک  نیا 
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ّدر يو  تداهـش  بصاون  کـیدزن  هب  و  متـسین ، امـش  زا  رتـهب  نم  هک  دـیرذگرد  نم  زا  و  ارم ، دـینک  وفع  ینعی : مکریخب ، ُتسل  ینولیقأ و 
يو نز  همطاف  تفگ : درکب و  ّدر  يو  تداهـش  رکبوبا  كدـف و  يارب  درک  تداهـش  تماقا  یلع  دـیوگیم : یبصان  هک  اریز  ندرک ، ناوتن 

؟ تسا لوبقم  اجنیا  دوب ، دودرم  اجنآ  وا  تداهش  هک  تسا  هنوگچ  دنکیم . عفن  بذج  يو  تسا .
هّللا لضف  لسّرلا و  عیمج  یلع  لقعلا  ملعلاب و  ًادّمحم  یلاعت  هللا  لّضف  لاق : سابع  نبا  نع  حـلاص  یبأ  نع  دـمآ : برآملا  یهتنم  باتک  رد 

. لقعلا ملعلاب و  نیقیدّصلا  عیمج  یلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع 
نب ّیلع  تسا  هداهن  تلیضف  و  ناربمغیپ ، همه  رب  لقع  هب  ملع و  هب  ار  دّمحم  تسا  هداهن  تلیضف  یلاعت  يادخ  تفگ : ساّبع  هّللادبع  ینعی :

. لقع هب  ملع و  هب  ناقیّدص  همه  رب  ار  بلاط  یبا 
َو یِخأ  َّنإ  مالـسلا : هیلع  ّیبـنلا  نع  هریـسفت  ۀـبطخ  یف  يزاریـشلا  هنیعبرأ و  یف  يزارلا  هطاـسب و  یف  دـیفملا  هدروأ  اـمک  تـفگ : لوـسر  و 

. بلاط یبأ  نب  ّیلع  يدعو  زجنی  ینید و  یضقی  يدعب  هُکُْرتأ  ْنَم  ِْریَخ  َو  یلهأ  ِیف  ِیتَفِیلَخ  َو  يریزَو 
ِْریَخ یَلَع  َنآْرُْقلا  ُتْمَتَخ  َو  ًةَروُس  َنیِْعبَـس  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  یَلَع  ُْتأَرَق  لاـق : هللادـبع ، نع  ناداز  نع  یبـتجملا  باـتک  یف  و 

[180 / 40 راحب :  ] ِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِساَّنلا 
. هللا ِنُویُع  نِم  ٌنیَع  ُّهنإف  اًیلَع  اوُّبُسَتال  مالسلا : هیلع  هنع  هیف  و 

ِهِعَبْـصِإ ِیف  َو  هتَماَمِِعب  ًامِّمَعَتُم  هْفیَِـسب  ًادِّلَقَتُم  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َْتناَک  ٌۀَعَرْدِم  ِْهیَلَع  َو  ِۀَـفوُْکلِاب  َرَْبنِْملا  َدِعَـص  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ُْتیأَر  يرتخبلا  نع  و 
یلا راشأ  ِْملِْعلا و  ُطَقَـس  اَذَه  ٌّمَج  ٌْملِع  یِّنِم  ِِحناَوَْجلا  َْنَیب  اَمَّنِإَف  ِینوُدِقْفَت  ْنأ  َْلبَق  ِینُولَـس  َلاَقَف : ِِهنَْطب ] ْنَع  َفَشَک  َو  ِرَْبنِْملا  یَلَع  َدَعَقَف   ] همَتاَخ

ِلْهِأل ُْتیَْتفَأل  اَْهیَلَع  ُتْسَلَجَف  ُةَداَسِولا  ِیل  ْتَِیُنث  َْول  ِهَّللا  َوَف  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ٍیْحَو  ِْریَغ  ْنِم  ًاـّقَز  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَّقَز  اَـم  اَذَـه  لاـق - یلا  هحناوج  هنطب و 
ُهَّللا َقِْطُنی  یَّتَح   ] ْمِِهلیِْجنِِإب ِلیِْجنِْإلا  ِلْهِأل  َو  ْمِِهتاَرْوَِتب  ِةاَرْوَّتلا 
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[178 / 40 راحب :  ] َنُولِقْعَت الَف  َباتِْکلا أ  َنُوْلتَت  ُْمْتنأ  َو  َِّیف  َلِْزنُأ  اَِمب  ْمُکاَْتفأ  ْدَق  ٌِّیلَع  َقَدَص  َلوُقَیَف  َلیِْجنِْإلا ] َو  َةاَرْوَّتلا 

ِیف ًاحُون  َو  ِهِْملِع  ِیف  َمَدآ  ْمُکیِرا  َلاَقَف : ِِهباَحْـصأ  ْنِم  ٍعْمَج  ِیف  َناَک  مالـسلا  هیلع  َِّیبَّنلا  َّنأ  اَنَغََلب  َلاَق : ٍِّیلَع  ِۀَـیاَر  ِبِحاَص  ِرَوْعْألا  ِثِراَْحلا  ِنَع 
اًلُجَر َتِْسقأ ]  ] تِسق ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  ٍرَْکب : ُوبأ  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َعَلَط  ْنأ  ْنِم  َعَرْسِأب  [ 100  ] ْنُکَی ْمَلَف  ِِهتَمْکِح ]  ] هملح ِیف  َمیِهاَْربِإ  َو  ِهِمْهَف 

َلاَق ُمَلْعأ ؟ ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َلاَق : ٍرَْکب ؟ َابأ  اَی  ُُهفِْرعَتأ  هلآو : هیلع  هللا  یّلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اَی  َوُه  ْنَم  ِلُجَّرلا  اَذَِهل  َْخب  َْخب  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍۀَثالَِثب 
. نَسَْحلا َابأ  اَی  َُکْلثِم  َْنیأ  َو  ِنَسَْحلا  َابأ  اَی  ََکل  َْخب  َْخب  ٍرَْکب : ُوبأ  َلاَق  ٍِبلاَط ، ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلا  ُوبأ 

هک هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  تیاور  دناهدروآ  دوخ  بتک  رد  يزاریـش  يزار و  دیفم و  هک  نانچمه  تفگ  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  ینعی :
و دراذگب ، نم  نید  هک  دوخ  زا  دعب  مراذگیم  هک  یـسک  نیرتهب  و  نم ، لها  رد  نم  هفیلخ  نم و  ریزو  نم و  ردارب  هک  یتسرد  هب  هدومرف :

. تسا بلاط  یبا  نب  ّیلع  دنک  اور  نم  هدعو 
ار نآرق  و  ار ، هروس  داتفه  مدناوخ  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  يارب  تفگ : يو  هک  هّللادـبع  زا  ناداز  زا  تسا  تیاور  یبتجم  باتک  رد  و 

. بلاط یبا  نب  ّیلع  نامدرم - نیرتهب  رب  مدرک  متخ 
زا تسا  ینیع  وا  هک  ار  ّیلع  دـییوگم  ازـسان  دـیهدم و  مانـشد  تفگ : يو  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  و 

. تسین مّسجم  یلاـعت  قح  هک  نآ  يارب  زا  دراد  لـیوأت  نیا  و  تسا ، مشچ  ینعم  کـی  تغل . يور  زا  دراد  ینعم  دـنچ  نیع  و  ادـخ ؛ نویع 
هدز ادـخ  رب  تسد  اـیوگ  دـنز ، ّیلع  رب  تسد  هک  سک  ره  دـنیوگ . هّللادـی  ار  ّیلع  وـلهپ . هن  يور و  هن  تسد و  هن  دوـب و  مشچ  هـن  ار  يو 

ّیلو و وا  هچ  تسا . هتـشاد  تسود  ار  يادـخ  تشاد ، تسود  ار  يو  هک  ره  و  دینـش ، ادـخ  نخـس  دینـش ، يو  نخـس  هک  ره  ینعی  تـسا .
رظن هب  هک  ره  هک  ادخ  نویع  هلمج  زا  تسا  ینیع  وا  و  تسا ، ادخ  نخس  لوسر ، نخس  و  تسا ، لوسر  نخس  وا  نخـس  تسا . ادخ  تّجح 

وا تسا  یضار  يو  زا  ّیلع  دمآرد و  ّیلع 
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ربمغیپ هک  ره  و  یضار ، يو  زا  ربمغیپ  یضار ، يو  زا  ّیلع  هک  ره  هک  تسا  ثیدح  و  تسا . یـضار  يو  زا  ادخ  تسا و  هدمآ  ادخ  رظن  هب 

ملع هک  تسا  تالامک  عومجم  ملع و  همشچ  ّیلع  ینعی  دوب . همشچ  نیع  زا  دارم  هک  دیاش  و  تسا . یضار  وا  زا  ادخ  تسا ، یضار  يو  زا 
ناربمغیپ و تالامک  ملع و  اههمشچ  رگید  هب  دارم  و  دوشیم ؛ هدییاز  همشچ  زا  بآ  هک  نانچ  دوشیم ، ّدلوتم  يو  زا  رگید  ياهتلیضف  و 

میظعت دـیاف  هّللا »  » هب نوـیع  هفاـضاو  تسا ، رگید  ياـهلضف  تمـصع و  تراـهط و  ملح و  مـلع و  همـشچ  کـی  ره  هـک  دنـشابیم  ایـصوا 
. دهدیم

یّلص ربمغیپ  نهاریپنآ  و  دوب ، هدیشوپ  هاتوک  ینهاریپ  و  هفوک ، رد  دمآ  ربنم  رب  هک  مدید  ار  ّیلع  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  يرتخب  زا  و 
سپ هدرک . تسد  رد  يو  يرتشگنا  و  هداـهن ، رـس  رب  وا  هماـمع  و  هدرک ، لـیامح  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  ریـشمش  و  دوب ، هلآو  هیلع  هللا 
نیا هک  درک  دوخ  مکـش  هب  هراشا  تسا و  رایـسب  ملع  نم  ياهولهپ  نایم  هک  یتسرد  هب  دیباین . ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  هک : دومرف 

هب سپ  دندرک . نم  هب  یحو  هک  نآیب  هدرک  هّقز  ارم  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  هیدغت ]  ] هّقز نآ  نیا  تفگ : هک  تیاغ  نآ  ات  تسا ، ملع  نادراب 
هب لیجنا  تاروت و  لها  يارب  زا  مهدیم  اوتف  هنیآره  منیـشنب ، اجنآ  رب  نم  سپ  ار ، شلاب  نم  يارب  زا  دنهنب  دننک و  ات  ود  رگا  هک  ادخ  ّقح 

لقع نیا  دیناوخیم ، ار  باتک  امش  و  تّزع ؛ ترـضح  زا  دنداتـسرف  هک  نانچ  داد  يوتف  تفگ . تسار  ّیلع  هک  دنیوگ  کی  ره  هک  يوحن 
رد تسا  هدرک  تیاور  یناحلاص  هک  ناـنچمه  ّیلع ، تیار  بحاـص  روعا ، ثراـح  زا  تسا  تیاور  و  دـینادیمن . دـیرآیمن و  راـک  رد  ار 

میامن امش  هب  هک : تفگ  و  دوخ ، باحصا  زا  دوب  یعمج  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  تفگ : هک  دوخ  یبتجم  باتک 
مالـسلا هیلع  ّیلع  نینمؤـملاریما  هک  تفگیم  ار  نخـس  نـیا  و  شملح ، رد  ار  مـیهاربا  و  شمهف ، رد  ار  حوـن  و  شملع ، رد  ار  مدآ  [ 101]

ای درم  نیا  تسیک  ار . درم  نیا  اشوخ  اشوخ  لسرم . ناربمغیپ  زا  سک  هس  هب  ار  يدرم  يدرک  سایق  وت  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : رکبوبا  دمایب .
ادخ و تفگ : یسانشیم ؟ ار  وا  وت  رکبوبا ! يا  تفگ : مالسلا  هیلع  ربمغیپ  هّللا ؟ لوسر 
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دننام و  نسحلاوبا ! يا  ار  وت  اشوخ  اشوخ  تفگ : رکبوبا  تسا . بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  درم  نیا  تفگ : ربمغیپ  دـنرتملاع . وا  لوسر 

؟ ّیلع يايدوب  اجک  وت 
نب ۀماسا  و  لسالـسلا ، تاذ  برح  رد  و  ربیخ ، برح  رد  يدرکن  ریما  يو  رب  ار  صاع  ورمع  لوسر ، يدوب ، تسار  ثیدـح  نیا  رگا  زین  و 

هب لوسر  يدوب  نینچ  رگا  و  رایـسب ، ياهازغ  رد  يدینادرگن  یلاو  مکاح و  ناشیا  رب  ار  ّیلع  نینمؤملاریما  و  يدرکن ، ریما  ناشیا  رب  ار  دیز 
لبُه و تال و  دجس  لاس  شش  لهچ و  هک  یـصخش  و  يدادن . ّیلع  هب  يدرکن و  لوزعم  ار  يوتئارب  روس  زا  هیآ  ُهن  يادا  زا  ادخ  تزاجا 

مه و  دوب ، لوسر  ّمع  هک  رتَیلوا  هبترم  نیدب  بلطملادبع  نب  ساّبع  ّدبالَف  ناک ، نا  و  دنیوگ ؟ ۀّمالا  ُریخ  ار  يو  هنوگچ  دشاب ، هدرک  يّزُع 
هب ینعی : [ 212 / 3 دعـس : نبا  تاـقبط   ] ِینیِرَتـْعَی ًاناَْطیَـش  ِیل  َّنإ  تفگ : رکبوبا  و  دوبن . یـشرق  زج  رکبوبا  و  دوب ، هدازگرزب  مه  و  یـشرق ،

دیسرپ ینامی  نب  هفیذح  زا  تَرَک  دنچ  و  مّکَش ؛ هب  شیوخ  مالـسا  رد  نم  تفگرمع : و  دسریم ؛ نم  هب  هک  تسا  یناطیـش  ارم  هک  یتسرد 
. دنشاب ۀّمالاُریخ  هک  دیاش  هنوگچ  دنشاب ، فاصوا  نیدب  هک  یعمج  سپ  هن ؟ ای  مقفانم  نم  هک :

: تفگ یلع  و 
؛ ًاراَّفُک ُساَّنلا  َعِجْرَی  ْنأ  ُْتقَفْشأ  یِّنَِکل  َو  یِصیِمَِقب  یِّنِم  هللا  لوسر  ِسِلْجَِمب  َیلْوأ  اَنأ  َو  ُِیبَّنلا ] َِضُبق  ]

ُُهتْدَبَع َو  اَمُهَْلبَق  َلَج ] َو  َّزَع   ] َهَّللا ُتْدَبَع  ْدَق  َو  یِّنِم  ًاْریَخ  ِناَنوُکَی  یَّنأ  و  اضیأ : لاق  و  مُُهتدَـهاجل ؛ رفکلاب  ساّنلا  ِدـهع  ُبُرق  الول  اضیأ : لاق  و 
اَمُهَدَْعب

[. 193 / 49 راحب : دیرگنب : ]
نامدرم هک  مدیـسرتیم  نم  نکلو  تسا ، تفالخ  هک  نم  نهُریپ  هب  ادـخ  لوسر  سلجم  هب  مرتَیلوا  نم  و  تفگ : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ینعی :

اب نم  دـندوب ، هدروآ  مالـسا  يدوز  نادـب  ینعی  دوب ، کیدزن  رفک  هب  مدرم  دـهع  هک  يدوب  نآ  هن  رگا  هک : دومرف  زین  و  دـندرگ ؛ رفاک  زاـب 
ناشیا زا  شیپ  نم  هک  نآ  لاح  و  دنـشابیم ، رتهب  نم  زا  هنوگچ  ناـشیا  هک ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  تفگ  زین  و  یمدرک ؛ لاـتق  داـهج و  ناـشیا 

؟ مدیتسرپ ار  ادخ  ناشیا  زا  دعب  و  مدیتسرپ ، ار  ادخ 
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رگا و  دـندرک ؛ ملظ  نم  رب  و  دـندرک ، تنایخ  نم  هب  هک  یتفگن  تیاکـش  زج  يدرک  ناشیا  رکذ  نوچ  و  یتفگن ، ناشیا  ریخ  زگره  ّیلع  و 

زا هک  ناکرـشم  هلمج  سپ  دشاب ، هّمالاُریخ  رکبوبا  رگا  و  يدندادن ؛ هزاجا  يدندرکن و  ملظ  تراهط  نادناخ  رب  يدـندوب  هّمالا  ُریخ  ناشیا 
. دنشابیم هّمالاُریخ  دننک  هبوت  كرش 

: هّللا لوسر  لاق  هک : هدمآ  هباحصلا  ریهاشم  باتک  رد  و 
رظنیلف هتدابع  یف  یـسیع  َیلِإ  َو  هتبیه  ِیف  یَـسُوم  َیلِإ  َو  ِهِْملِح  ِیف  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َو  هاوقت  ِیف  ٍحُون  َیلِإ  َو  ِهِْملِع  ِیف  َمَدآ  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنأ  َداَرأ  ْنَم 

. ٍِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ 
یـسوم هب  و  وا ، ملح  رد  میهاربا  هب  و  وا ، ياوقت  رد  حون  هب  و  وا ، ملع  رد  مدآ  هب  دنک  رظن  هک  دهاوخ  هک  ره  هک : دومرف  ادخ  لوسر  ینعی :
ّیلعرد دوب  قّرفتم  مزعلاولوا  ربمغیپ  جنپ  رد  هچنآ  بلاط . یبا  نب  ّیلع  هب  دـنک  رظن  هک  دـیاب  سپ  وا ، تدابع  رد  یـسیع  هب  و  وا ، تبیه  رد 

: رون  ) ٌمیِظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  دشاب ؟ هّمالاریخ  يدرم  نینچ  روضح  رد  بیات  یکرشم  هک  دوب  زیاج  هنوگچ  سپ  دوب . عمج  مالسلا  هیلع 
. تسا یگرزب  ناتهب  نیا  ادخ ! وت  یهّزنم  ینعی : (، 16

: رشع سداسلا  ربخلا 

هراشا

دینک سک  ود  نآ  يوریپ  ینعی : رمع ، رکب و  یبأ  [ 201  ] يدعب نِم  نیّذلاب  اوُدَتقا  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  دـننکیم  تیاور 
. رمع رکبوبا و  دنشاب : نم  زا  دعب  هک 

: هیلع لاکشالا 

ساّنلا اهّیأ  اودتقا  هک : دوب  نانچ  عفر  هب  و  َرمع ، ٍرکب و  یبا  هک : دوب  نانچ  ریدقت  بصن  هب  اّما  عفر . هب  مه  دمآ و  بصن  هب  مه  ثیدـح ، نیا 
و لوسر ؛ ترتع  ادخ و  باتک  هب  ندرک  ادتقا  هب  دنـشاب  رومأم  رمع  رکبوبا و  هجو  نیدب  و  رمع ؛ رکبوبا و  یترتع و  هللا و  باتکب  يدَعب  نِم 

: دومرف لوسر  هک  نانچ  فلاؤم  فلاخم و  لقن  زا  تسا  روهشم  ثیدح  ینعم  نیا  رب  لیلد 
[. اًدبا اّولضت  نل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  اَم  اوُّلِضَت  َْنل  ِیْتَیب  َلْهأ   ] اّولضت نل  امهب  متکّسمت  نإ  ام  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌفِّلَُخم  یِّنِإ 
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رب تسد  دـینک و  ناشیا  هب  کّسمت  امـش  هک  مادام  دوخ . ترتع  ادـخ و  باتک  نارگ : گرزب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  مراذـگیم  نم  ینعی :

لها روهمج  قیدصت  و  هعیـش ، تیاور  ضراعم  ثیدح  و  سب ، تسا و  یعّدميوعد  اودتقا  ثیدح  و  دیوشیمن . هارمگ  زگره  دینز  ناشیا 
. ناشیا تفالخ  تّحص  رب  دنکیمن  تلالد  ثیدح  نیا  هک  دش  مولعم  اج  نیا  زا  سپ  ّتنس .

هللا یلص  هللا  لوسر  ُْتعِمَس  ْدََقل  َو  اَِهلْهِأب  اَْینُّدلا  َِتلاَم  ْنَِکل  َو  ٍِّیلَع  َعَم  َّقَْحلا  َّنأ  ُدَهْشأ  لاق : يرعشألا  یسوم  یبأ  نع  ۀیودرم  نبا  بقانم  یف 
[34 / 38 راحب :  ] راد ام  ُثیح  هعم  قحلا  ردأ  مهللا  َکَعَم  يِدَْعب  ُّقَْحلا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  َْتنأ  ُِّیلَع  اَی  َُهل : ُلوُقَی  هلآ  هیلع و 

. اقرتفَی نل  افلتخَینل و  قحلا  عم  ٌّیلع  ّیلع و  َعَم  ُّقحلا  لازی  نل  هلآو : هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  اضیأ  یسوموبأ  لاق  هیف  و 
دوخ لها  ایند  نکلو  تسا ، ّیلع  اب  قح  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : وا  هک  يرعشایسوم  یبا  زا  تیاور  تسا  هیودرم  نبا  بقانم  رد  ینعی :
راب تسا . وت  اب  نم  زا  دعب  ّقح  و  یّقح ، اب  وت  یلع ! يا  تفگیم : هک  ادخ  لوسر  زا  مدینش  نم  هک  تقیقح  هب  و  دیناپـسچب ؛ دینادرگب و  ار 

(، (ع تیب لهأ  لئاضف  دـشاب . یلع  هک  اـج  ره  راد  ّیلع  اـب  ار  ّقح  هتـسویپ  ینعی  ددرگیم ، ّیلع  هک  اـج  ره  یلع  اـب  ار  ّقح  نادرگب  ایادـخ !
195 ص :  هیلع ..... : لاکشالا  نتم 196  يربطلا  دامع 

زا ّقح . اب  ّیلع  دـشاب و  ّیلع  اب  ّقح  هشیمه  تفگ : مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک : درک  تیاور  يو  هک  یـسوم  وبا  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد 
لالضلا وهف  ( 32 سنوی :  ) ُلالَّضلا اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  تسا . درم  نیا  اب  قح  نوچ  زگره ، دننکن  رگیدکی  فالخ  دنوشن و  ادج  رگیدـکی 

وا سپ  دناسر . یهارمگ  هب  هچنآ  تلالض و  لطاب و  ّالا  دشابن  یتسار  زا  زج  و  یهارمگ ، رگم  قح  زا  دعب  دشاب  هچ  سپ  ینعی : يرتفملا ، و 
. هتفابرب غورد  و  دوب ، یهارمگ  زین 

یتفلاخم ناشیا  نایم  رد  نوچ  دـش . هتـشک  چـیهیب  نامثع  و  تخادـنا ، اروش  وا  اـب  رمع  و  رمع ، تماـما  هب  درک  ّصن  رکبوبا  رخآ : باوج 
نز اب  هک  دنزب  ّدح  یناز  دیلو  دلاخ  هب  ات  رکبوبا  هب  درک  تراشا  رمع  و  رگید ؛ بحاص  هب  تسا  ادـتقا  ضیقن  یکی  ره  هب  ادـتقا  دـش ، رهاظ 

. دوب نصحم  يو  دوب ، هدرک  انز  هریَُون  نب  کلام 
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نیا و  ادخ ؛ ياهریـشمش  زا  تسا  يریـشمش  دلاخ  ینعی : هللا ، فویُـس  نِم  ٌفیـس  دلاخ  تفگ : دنارن و  يو  رب  ار  ادخ  ّدح  درک و  ابا  رکبوبا 

، دش شاف  برع  رد  هالوم  ٌّیلعف  هالوم  ُتنک  نم  ثیدح  ریدـغ و  هیآ  و  داتفا ، تعجارم  عادولا  ۀـجح  زا  ار  لوسر  نوچ  هک  دوب  نانچ  لاح 
لوسر تینهت  دـندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  شیپ  برع ، يارما  زا  دـندوب  گرزب  ریما  ود  هک  هیوـجنف ]؟![  نبا  هریوـن و  نب  کـلام 

! هللا لوسر  ای  دنتفگ : دندرکب و  تینهت  ار  ّیلع  نینمؤملاریما  و  دنتفگب ،
مت لیق  اذإ  الاوز  عّقوت  هصقن  اند  ٌرمأ  ّمت  اذإ 

هدـنز وت  میدرگ و  زاب  ام  رگید  لاس  رگا  دـش . مامت  دـنیوگ  نوچ  راد  لاوز  عّقوت  دـمآ ، کیدزن  نآ  ناصقن  دـش  مامت  يراـک  نوچ  ینعی :
، دوب هدنز  زور  دص  [ 103  ] ریدـغ زور  زا  دـعب  هلا  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  و  درک ، ّیلع  هب  هراشا  میورب ؟ هک  شیپ  ینعی : نم ؟ یلإفیـشابن 

هلیبق رد  مه  ار  گرزب  ود  نیا  تاقدـص  لوسر ، و  تسا ؛ هیودرم  نبا  بقاـنم  باـتک  رد  هک  ناـنچمه  ینعی : هیودرم ، نبا  بقاـنم  یف  اـمک 
دنداد باوج  و  ناشیا ، تاکز  بلط  هب  داتسرف  ناشیدب  رکبوبا  دش ، یّفوتم  لوسر  نوچ  و  يدرک ، فرـص  ناشیا  ياحلـص  يارقف  هب  ناشیا 
نداد دیابیم  ّدبال  رگا  و  مینکیم ، نانچ  زین  زورما  میدادیم ، شیوخ  لیابق  يارقف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  دهع  رد  هک  نانچ  ام  هک :

. لوسر ادخ و  ّصن  هب  همه  زا  مّدقم  و  تسا ، راک  نیا  ّقحتسم  هک  میهدیم  ّیلع  هب  هک  نیا  رگم  میهدیمن  وت  هب  مه 
نانچ لاح  و  تشکب ؛ دوجـس  عوکر و  رد  ار  هلمج  ات  داتـسرف  ناشیدب  نارگ  رکـشل  اب  ار  دیلو  دلاخ  و  داهن ، ناشیا  رب  يّدـترم  مسا  رکبوبا 
دلاخ دنداهن . زامن  هب  يورو  دنداهنب  حالس  ناشیا  تفگب . زامن  گناب  نّذؤم  برح ، نایم  رد  دنتـسویپرد . برح  هب  دیـسرب و  دلاخ  هک  دوب 

نآ رد  و  دـندرک ، دیهـش  ار  هلمج  دـنتخیر و  ناشیا  رب  زامن  رـس  رد  و  تشگ ، تلالـض  عبات  و  دومن ، زین  نید  كرت  و  تفگب ، زاـمن  كرت 
راکتمدخ راگدنوادخ و  ندرگ  هب  ات  دیابیم  ذـیوعت  تسا . هّللا  فیـس  وکین  درک . انز  يو  نز  اب  و  داهن ، گید  ریز  رد  ار  کلام  رـس  بش 

: یماظن رعش  رد  دابم . خز  مشچ  دب . مشچ  عفد  يارب  يا  هملک  دزیا » مانب   » زا بیکرت   ] دزیمانب دزیمانب  دندنب 
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رد دلاخ  کلام و  نایم  رد  هک  دوب  نآ  ببـس  و  شیور ،] زا  درآ  گنر  لگ  هک  ییور  نانچنآ  مالغ  ندوب  ناوت  ات  نک  هگن  دزیمانب  دزیمانب 

هلمج نآ  رب  رمع  و  ّتیلهاج ...  رد  دوب  یتقادص  کلام  رمع و  نایم  و  درکب ؛ راک  نیا  شیوخ  سْفن  یّفـشت  يارب  و  دوب ، یتوادع  ّتیلهاج 
ناشیا زا  نامدرمو  دنهد ؛ زاب  ناشیا  زا  دـنراد  يریـسا  اج  ره  مجع ، برع و  رد  هک  درک  مکح  نتـشیوخ  تفالخ  ماّیا  رد  ات  درکیم  راکنا 

. دوب هدش  رهاظ  لسن  دندوب و  هدروآ  نادنزرف 
. صخرم لالح و  دننک  رکبوبا  هب  ادتقا  رگاو  تسا ، مارح  ناشیا  اب  برح  يرش و  عیب و  دننک ، رمع  هب  ادتقا  رگا  هک  دوصقم 

منیبیم نآ  رد  مالسا  لها  حالص  دش ، عقاو  نینچ  یتفلاخم  ناشیا  نایم  رد  نوچ  هک : دیوگیم  يربطلا  یلع  نب  نسح  باتک ، نیا  فّنصم 
الَف َأ  یلاـعت : هّللا  لاـق  دوبن . چـیه  يو  اـب  وا  دـالوا  و  دوب ، موصعم  هک  دـننک  ّیلع  نینمؤملاریما  هب  ادـتقا  و  دـننکب ، ناـشیا  ود  ره  كرت  هک 

رد دننکیمن  هشیدنا  ناشیا  هک : دومرف  یلاعت  قح  ینعی : ( 82 ءاسن :  ) ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی 
. رایسب یفالخ  وا  رد  دنتفاییم  هنیآ  ره  يدوب ، ادخ  ریغ  کیدزن  زا  نآرق  نیا  رگا  و  نآرق ،

هب رکبوبا  داتفا . قاّفتا  هیضق  نامه  زاب  درکب و  یمکح  رکبوبا  داد . ور  يا ]  ] هّیضق رکبوبا  راگزور  رد  هک : هدمآ  ینونفلا  نویع  باتک  رد  و 
: هک داد  باوج  هیـضق ؟ کی  رد  يدرک  فلتخم  مکح  ارچ  هک : درک  ضارتعا  يو  رب  یلیاس  سپ  دادـب . ثاریم  درک و  مکح  نیلّوا  فالخ 

مکح هک  تسا  نینچ  نیا  و  میدرک ، مکح  هک  دوب  نانچ  نآ  هیضق  نآ  هک : تسا  نآ  موهفم  یضقن . ام  یلع  کلذ  هانیضق و  ام  یلع  کلت 
: تفگ یلاعت  قح  و  دوب ؛ مامت  یبصان  ینونف ، و  دشابیمن ؛ ضارتعا  ام  رب  مینکیم و  مکح  میهاوخ  هک  نانچ  ام  ینعی  مینکیم .

ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام 
هک نانچ  يو  هک  تفگن  و  دـیتسیا ؛ زاـب  دراد  زاـب  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  و  دـیریگ ، ارف  ار  نآ  دروآ  امـش  هب  لوسر  هچنآ  ینعی : ( 7 رشحلا : )

: یلاعت هللا  لاق  و  دنک ؛ دهاوخ 
ِنیِمَْیلِاب ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 

(45 هقاحلا : )
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. هیآ رخآ  ات 

مورحم ار  يردـپ  يردام و  و  دادـب ، ار  نایردام  يردام . ناردارب  يردـپ و  يرداـم و  ناردارب  ناـیم  درکیم  تمـسق  ثاریم  يزور  رمع  و 
زا ام  ایآ  دوب . يرخ  ام  ردپ  هک  راگنا  رمع ! يا  ینعی : ةدـحاو ، ّما  نم  انـسلأ  ارامح  ناک  انابأ  ّنإ  بَه  رمع ! ای  تفگ : مورحم  نیا  دـینادرگ .

؛ دنیوگیم هّیرامح  هلأسم  ار  هلأسم  نیا  دادب . ثاریم  زین  ار  وا  درک و  يو  قیدصت  رمع  سپ  میردام . کی  زا  همه  ینعی  میتسین ؟ ردام  کی 
هک یتیاغ  اـت  رمع  زا  دـیرتاناد  رتهیقف و  امـش  همه  ینعی : زئاـجعلا ، یتح  رمع  نم  هقفأ  مکُّلک  تفگ : رمع  هک  دـنیوگ  زاـب  رخف  هب  ناـشیا  و 

يارب زا  ینعی : لضافلا ، دوجو  عم  هیلع  همّدـقت  نیدـلاب و  هلهِجل  تسا ، بونّذـلا  مظعا  نیا  هک  دـننادیمن  و  دـنرتهیقف ؛ رمع  زا  مه  نانزریپ 
. دوب هنایم  رد  ملاع  لضاف و  هک  نآ  دوجو  اب  وا  نداتفا  شیپ  رد  و  نید ، هب  وا  ینادان 

نز رهم  هک  ره  هک  دینکم  نارگ  دوخ  نانز  رهم  ینعی : ُهتدـّلج ، هتأرما  رهَم  یف  یلاغ  نَمَف  مکئاسن  روهُم  یف  اولاُغتال  تفگ : ربنم  رد  رمع  و 
و منزیم ، ّدح  يو  رب  نم  دـیازفایب ، مهرد  دـصراهچ  زا  نز  رهم  هک  ره  تفگ : هک  دـنیوگ  و  منزیم ؛ هنایزات  ار  يو  نم  دـنک ، نارگ  دوخ 
! رمع ای  تفگو : تساخرب  دوب . رـضاح  اجنآ  ینزریپ  متـسرفیم . لاـملاتیب  رب  دوب  هداـیز  نآزا  هچ  ره  و  مرآ ، مهرد  دـصراهچ  رب  ار  رهم 

نآ رب  نآرق  تسا و  هداهن  ام  يارب  یلاعت  يادـخ  هچ  نآ  ام  زا  يرادیم  زاـب  ینکیم و  عنم  وت  رمع ! يا  ینعی : اـنل ، هللا  هَلَعَج  اـم  اـّنم  عنمتأ 
رگا هک : دومرف  یلاعت  قح  هک  ناـنچمه  ینعی : ( 20 ءاسن :  ) ًاْئیَـش ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْـحِإ  ُْمْتیَتآ  َو  یلاعت : هّللا  لاق  امک  تسا ؟ قطان 

نم هَقفأ  مکُّلُک  تفگو : داتفا  هیرگ  رد  رمع  دـیریگم . رب  زیچ  چـیه  رهم  نآ  زا  رز ، زا  رپ  يواـگ  تسوپ  ناـنز  زا  یکی  رهم  هب  امـش  دـیهدب 
/6 ریدـغلا : دـیرگنب : ار  تیاور  نیا  فلتخم  ياه  لکـش  . ] يدـینادرگ زجاع  ینزریپ  تسد  رد  ارم  هک : دروآرب  دایرف  و  زئاجَعلا ؛ یّتح  رمع 

(. 95 99
کیرُدی ام  و  لاقف : باطخلا ! نبای  تبـصأ  تفگ : یلئاق  درکب ، یمکح  يزور  دنیوگو : درک ؟ ناوت  ودـب  ادـتقا  هنوگچ  ایاضق  نیا  رد  سپ 

؛ تاطخأ وأ  تبصأ  یّننأ 
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اطخ اـی  مدرک  باوص  نم  هک  ینادیم  هچ  تفگ : رمع  باّـطخ ! رـسپ  يا  يدرک . باوـص  ینعی : اـطخأ ، مأ  باـصأ  رمع  يردَـی  اـم  هللاَوَـف 

. هدرک اطخ  ای  تسا  هدرک  باوص  هک  دنادیمن  رمع  هک  هّللاو  مدرک ؟
رمع منک . رکبوـبا  فـالخ  هک  ادـخ  زا  مرادیم  مرـش  نم  هک  یتـسرد  هب  ینعی : رکباـبأ ، فلاـخُأ  نأ  هللا  َنِم  ییحَتـسأل  یّننإ  تـفگرمع : و 

زا زج  دنناریگثاریم  هلالک  تفگ : رمع  ینعی : ۀیـضق ، ةأمب  اهیف  یـضق  و  هفالخب ؛ لاق  رکبوبأ  نیوبألاو و  دالوألا  ریغ  ۀثرو  ۀـلالکلا  تفگ :
ّقح زا  هک  یتسیاب  رمع  درک . مکح  هنوگ  دص  هب  هلالک  رد  رکبوبا  درک . مکح  تفگب و  نیا  فالخ  هب  رکبوبا  و  ردـپ ، ردام و  نادـنزرف و 

هدرکن مکح  دص  یلاعت  يادخ  هک  تسا  رورـض  دوریم ، مکح  تعیرـش  نید و  فالخ  هب  هک  دـنیب  هک  یتروص  هب  هّصاخ  یتشادـن ، مرش 
رمع و  داد ، همطاف  كدـف  لابق  ياضما  رکبوبا  و  (. 82 ءاسن :  ) ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  یلاعت : هّللا  لاق  دـشاب .
اهنت هب  حیوارت  زامن  رکبوبا  و  دانک ؛ هراپ  داردب و  ار  وا  مکـش  ادخ  ینعی : هنطب ، هللا  قّزم  تفگ : تقو  نآ  رد  همطاف  و  دـیردب ، تفرگزاب و 

. يداهن مه  رب  رمع  و  یتشاذگورف ، اهتسد  زامن  رد  رکبوبا  و  يدرازگ ؛ تعامج  هب  رمع  و  يدرک ،
نّذؤم دوب . هتفخرمع  دوب و  زامن  تقو  هک  نانچ  دزیم . مونلا  نم  ریخ  ةولـصلا  رمع  و  یتفگ ، لـمعلا  ریخ  رکبوبا  تفگ : هحارلا  بحاـص  و 

رمع مونلا . نم  ریخ  ةولـصلا  تفگ : و  تعامج ، زامن  راـظتنا  يارب  مدرم  هب  دوب  رپ ] صاـق :[  دجـسم  هک  اریز  دـش ، يو  هناـخ  ماـب  رب  [ 105]
زاـمن رد  ار  نیا  تسا . شوخ  یظفل  تفگ : رمع  سپ  دوب . سک  نـالف  دـنتفگ : تفگ ؟ مونلا  نم  ٌریخ  هک  دوب  هک  نیا  تفگ : دـش و  رادـیب 

. دینادرگ ّتنس  دادماب 
هللا لوسر  ِدـهَع  یلع  اتَناک  ناتعتم  تفگ : دـینادرگ و  مارح  ار  هلمج  نیا  رمع  و  یتسناد ، حابم  ار  اـسّنلا  ۀـعتم  و  يدرک ، عّتمتم  ّجـح  رکبوبا 

اهنآ نم  و  دندوب ، لالح  ادـخ  ربمغیپ  نامز  رد  دـشاب ، نانز  هعتم  جـح و  هعتم  هک  هعتم  ود  ینعی : امهیلع ، ُِبقاعُأ  امُهُمّرحا و  ّینإف  نَیلالح 
سک ره  نآ  رب  منکیم  تبوقع  و  منکیم ، مارح  ار 
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. دنک مایق  نادب  هک  ار 

زا دـنچ  هتـسب ...  هتفرگ و  ار  یلع  و  داهن ، همطاف  هناخ  رد  رب  شتآ  و  دـش ، وا  هناخ  رب  وا  تزاجا  نذایب و  و  دز ، همطاف  مکـش  رب  رد  يو ] ]
ّیلع بناج  تاعارم  یتساوخ و  رذـع  يو  زا  ّیلع  رب  مّدـقت  يارب  امئاد  رکبوبا  و  درکیم ، راکنا  هلمج  نیا  رب  رکبوبا  و  دروآ ؛ نوریب  هناـخ 
یبا نب  مکح   ] ار ناورم  رکبوبا  و  ار ...  ترخآ  داز  يدوب . ّرـصُم  هلمج  نیا  سکعرب ، رمع  و  يدروخ ، رّـسحت  همطاـف  ياذـیا  رب  و  يدرک ،

هک تمظع  راهظا  يارب  دنارب  نامثع  و  دندناوخب ، ار  يراّفغ  رذوبا  رمعو ، رکبوبا  و  دناوخب ؛ ار  يو  نامثع  و  دنارب ، ار ] ناورم  ردـپ  صاعلا 
نآ نارم  هک : دومرف  یلاعت  قح  ینعی : ( 52 ماعنا :  ) ِیِـشَْعلا َو  ِةادَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال  هیآ : هب  دشاب  هدـش  یلاعت  قح  ضراعم 
ّدض یکی  ره  هب  ادتقا  تیما  ییحا و  انأ  هک : میهاربا  رابجا  هب  ار  تاذاحم  و  هاگنابـش ؛ دادماب و  رد  دنناوخیم  ار  دوخ  يادخ  هک  ار  یناسک 
رد هکنانچ  (. 82 ءاسن :  ) ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  یلاعت : هّللا  لاق  يرگید . هب  تسا  ادـتقا 
نت هدزاود  هعیش  هّمئا  هک  نانچ  دشابن ، یفالتخا  مه  دنکیم  لمع  دراد و  نامیا  نآرق  هب  هک  هفیلخ  لوق  رد  هک  دیاب  تسین ، فالتخا  نآرق 

دـنداهنیم و یبهذـم  دـیدجت  هب  ناشیا  زا  یکی  ره  هک  ناـفلاخم  هّمئا  لـثم  هن  دوب . هتفگ  ناـشیا  لّوا  هک  تفگ  نآ  ناـشیا  رخآ  و  دـندوب ،
: رعش رعاّشلا : لاق  دندرکیم . قلخ  ياوغا 

ربنم نینمؤملاریمأ و  اهیف  ةریزج  لکف  ابعش  اوبّعشت  و 
. يربنم تسا و  ینینمؤملاریما  نآ  رد  هریزج  ره  سپ  دندش . اههخاش  دندش و  هدنکارپ  ینعی :

: رخآ باوج 
: یلاعت هّللا  لاق 

ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
: لاق و  ( 21 بازحا : )

ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف 
(31 نارمع : لآ  )

(59 ءاسن :  ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 
َهَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  لاقو :

(. 80 ءاسن : )
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ترتع هب  وندرک  دیابیم  نآرق  هب  ادتقا  هک  دش  مولعم  هیلع  ٌعمجم  ثیدح  زا  و  درک . دـیابیم  لوسر  هب  ادـتقا  هک  دـش  مولعم  تایآ  نیا  زا 

: هیآ هب 
َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 

داقتعا و  دندرک ، راکنا  ناشیا  رب  نایجرزخ  هلمج  اب  هدابع  نب  دعس  و  مشاهونب ، يانث  حدم و  هب  دش  دراو  رابخا  تایآ و  دنچ  و  ( 43 لحن : )
. رخآ ۀمایقلا . موی  کلذکوه  و  دشاب ، مارح  ناشیدب  ادتقا  هک  دیاب  سپ  ناشیا . لیلضت  قیسفت و  هب  دندرک 

اَذ ْنَمَف  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َکَمَّدَـق  مالـسلا : هیلع  ٌِّیلَع  َلاَـقَف  ُهَلِیقُأَـف ، ٍلیِقَتْـسُم  ْنِم  ْلَـه  تفگ : تـسبب و  نتـشیوخ  هـب  رد  رکبوـبا  هـک : دـنیوگیم 
وا اب  هک  دـهاوخیم  یـسک  تسا . تفالخ  تلاقا  زا  وا  دارم  و  منک ؟ تلاـقا  ار  وا  اـت  تسین  [ 106  ] ياهدنهاوخ هلاقا  چـیه  ینعی : كُرِّخَُؤی ،

؟ دراد سپ  زاب  ار  وت  هک  تسیک  سپ  تشاد ، شیپ  رد  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  تفگ : ّیلع  نینمؤملاریما  دنک ؟ تفالخ  تلاقا 
: هیلع لاکشالا 

هنوگچ ار  يو  سپ  تشاذگن ] هفیلخ  ادخ و  لوسر  درمب   ] فلختسَیمل هللالوسر و  تام  دنتفگ : هک  نایّنس  عامجا  هب  تسا  غورد  مالک  نیا 
عامجا و  درک . شیرق  نم  ۀّمئالا  يارتفا  و  درکن ، ثیدح  نیدب  کّسمت  رکبوبا  هفیقـس  زور  ارچ  دوب ، قدص  نیا  رگا  و  دشاب ؟ هدرک  مّدـقم 

زا یکی  هب  امش  يارب  زا  مدش  یـضار  ینعی : رمع ، وأ  ةدیبع  ابأ  نیَلجرلا : نیَذه  دحأ  مکل  ُتیـضر  تفگ : هفیقـس  رد  رکبوبا  هک  تسا  املع 
. رمع ای  حاّرج  هدیبع  وبا  درم : ود  ره  نیا 

یتفگن ًامئاد  یلع  و  يدوبن ، جاتحم  هفیقـس  هب  وا  راک  و  هباحـص ، هلمج  زا  رتدوز  يدرک  تعیب  يو  رب  یلع  يدوب ، تسار  مالک  نیا  رگا  و 
یبا نبا   ] درک دوخ  ربمغیپ  حور  ضبق  یلاـعت  يادـخ  هک  ناـمز  نآ  زا  مدوب  مولظم  هشیمه  ینعی : هّیبن ، ُهللا  َضَبَق  ذـنم  اًـمولظم  ُتلز  اـم  هک :

[. 283 / 20 دیدحلا :
لوسر زا  دـعب  همطاف  رمع  و  دـندرکن ، تعیب  رکبوبا  رب  مشاه  ینب  چـیه  مالـسلا و  هیلع  ّیلع  دوب ، هدـنز  همطاف  ات  هک : دـیوگیم  يراـخب  و 

هب و  تسا ؛ هعیش  بهذم  لوق  نیا  و  دوب ، هدنز  زور  جنپ  داتفه و  هک : دنیوگ  و  دوب ، هام  شش  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
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. دندرکن تعیب  يو  رب  سک  چیه  دوخ  باحص  اب  یلع  ام ، بهذم 

یهلا یحو  هب  هلمج  تفگ ، درک و  لوسر  هچ  ره  هک  اریز  یتـفگن ، ینولیقا  يو  هک  یتسیاـب  يدوـب ، هدرک  مّدـقم  ار  يو  لوـسر  رگا  زین  و 
َران َُهل  َّنِإَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  لوسر  ادخ و  لوق  هب  دوب  يو  نایصع  بونذ و  مظعا  زا  رکبوبا ، نتسب  نتشیوخ  رب  رد  نیاربانب  يدوب .
لاح رد  هک  هّصاخ  دشاب . خزود  شتآ  رد  وا  دنک ، يو  لوسر  ادـخ و  يرادُربنامرفان  هک  ره  ینعی : ( 23 ن : ج -  ) ًاَدبَأ اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج 

َو ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ : نیا  تفلاـخم  هب  دـشابیم  مرجم  سپ  دومن . عاـنتما  تاـفو  زا  دـعب  و  درک ، تباـجا  لوسر  تاـیح 
. دننک توعد  ار  امش  نوچ  ار  لوسر  ار و  ادخ  دینک  تباجا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی : ( 24 لافنا :  ) ْمُکاعَد اذِإ  ِلوُسَّرِلل 

هب ات  درکن  لوبق  دندرکیم  علخ  ار  نامثع  هک  دوب  اج  نیا  زا  و  دقَع ؛ ّلَح و  لها  عامجا  هب  دـیوگیم و  رایتخا  هب  ار  وا  تماما  مصخ ، زین  و 
. دش هتشک  مالسا  لها  هلمج  هکلب  راصنا ، رجاهم و  عامجا 

داّهز و يدوب ، مّدقم  رگا  زین  و  ادـخ ؟ لوق  فالخ  هب  درکیم  مّدـقم  دوخ  رب  ار  يرگید  دناتـسیم و  تعیب  ارچ  دوب ، مّدـقم  يو  رگا  زین  و 
وا مّدـقت  زا  ماوّدـلا  یلع  وا  دالوا  نینمؤملاریما و  و  يدـندرکن ، فّلخت  وا  تعیب  زا  مشاه  ینب  ریاسو  هداـبع  دعـس  اـب  ناـیجرزخ  هباـحص و 

: هللا لوسر  نع  و  يدندزن ؛ مّلظت  و  يدرکن ، تیاکش 
. ضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنِإ  َو  ِیْتَیب  َلْهأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌفِّلَُخم  یِّنِإ 

، مُْکنِم ُمَلْعأ  ْمُهَّنِإَف  ْمُهوُمِّلَُعت  َال  َو  مکنم  لضفأ  مهنإف  ْمُهُومَّدَقَت  َال  َو  لاق : و 
، دننم تیب  لها  هک  ار  دوخ  ترتع  ادخ و  باتک  امـش  نایم  رد  مراذگیم  هک  یتسرد  هب  دومرف : يو  هک  تسا  تیاور  ادخ  ربمغیپ  زا  ینعی :

ناشیا شیپ  رد  دومرف : نآ  زا  دعب  و  دنـسریم ؛ نم  هب  ضوح  رانک  رب  ات  دـنوشن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ترتع - باتک و  ینعی  ناشیا - و 
امش زا  ناشیا  هک  دیزومایم  دینکم و  [ 107  ] میلعت ار  ناشیا  و  دناامش ، زا  رتلضاف  ناشیا  هک  دیوشن  مّدقم  ناشیا  رب  و  دیشابم ،
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لتاُقی ّهنإ  ۀّمالایَـضقأ و  ّهنإ  ءاضیبلا و  ُۀّجحملا  مکل  کلـسَی  يدهَم  ٍداه  ّهنإ  تفگ : درک و  ّیلع  صیـصخت  ناشیا  نایم  رد  سپ  دـنرتملاع .

هب و  دور ؛ نشور  هار  هب  و  تسا ، هتفای  هار  و  هدـنیامن ، هار  یلع  هک  یتسرد  هب  ینعی : هلیزنَت ، یلع  هللا  ُلوسر  َلـَتاق  اـمک  نآرُقلا  لـیوأت  یَلَع 
لیزنت رب  درک  لاتق  ادـخ  لوسر  هک  نانچمه  نآرق ، لـیوأترب  دـنکیم  لاـتق  داـهج و  وا  و  تسا ، تّما  نیرتمکاـح  یـضاق و  وا  هک  یتسرد 

. نآرق
: یلاعت هلوق  یف  ّیلع  نع  هدمآ : یبتجم  باتک  رد  و 

َنُونَتُْفی ْمُه ال  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ملا 
: هَّللا َلوُسَر  اَی  ُْتُلق  ( 2 توبکنع : )

ِۀَموُصُْخِلل َّدِعأَف  ٌمَصاَُخم  َکَّنِإ  َو  َِکب  یًلَْتبُم  َو  یًلَْتبُم ]  ] َکَّنِإ ُِّیلَع  اَی  َلاَق  ُۀَْنتِْفلا  ِهِذَه  اَم 
[69 / 28 راحب : ]

ناـشیا هک  دـنراذگب  ار  ناـشیا  هک  دـنرادنپم  ناـمدرم ! يا  هک : تسا  نآ  موهفم  هک ]  ] هیآ نیا  رد  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  ینعی :
مالـسلا هیلع  ربمغیپ  دشاب ؟ یندومزآ  هچ  نیا  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : دـندومزاین . دـندرکن و  شیامزآ  ار  ناشیا  میدروآ و  نامیا  ام  دـنیوگ ،
تموصخ وت  اب  هک  یتسرد  هب  و  دـشاب ، نحتمم  یلتبم و  وت  اب  هک  نآ  و  یـشاب ، وت  هدومزآ  هدرک و  شیامزآهک  یتسرد  هب  یلع ! اـی  دومرف :

. نک تموصخ  يزاسراک  سپ  دننک .
َو َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  اًلُجَر  ًادَغ  َۀَـیاَّرلا  َّنَیِطْعَُأل  ۀـّماعلا : َيَور  امک  مّدـقتم . یلع  دـنداتفا و  رّخأتم  رمع  رکبوبا و  ربیخ ، برحرد  عامجا ، هب  و 

مهدیم يدرم  هب  ار  تیار  هنیآ  ره  نم  هک : ربیخ  برح  رد  دومرف  ربـمغیپ  هک  دـندرک  تیاور  هماـع  هک  ناـنچمه  ینعی : ُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی 
. دنراد تسود  ار  يو  لوسر  ادخ و  و  دراد ، تسود  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  وا  هک 

هب ار  نآ  لوسر  دمآ ، هیآ  ُهن  نوچ  دنتفگ : هک  نانچ  رّخؤم ، رکبوبا  دوب و  مّدـقم  یلع  تئارب  هروس  زا  هیآ  ُهن  يادا  رد  نارّـسفم  عامجا  هب  و 
: ینعی َْکنِم ، ٌلُجَر  ْوأ  َْتنأ  اَّلِإ  َْکنَع  اَهیِّدَُؤی  َال  هک : دیوگیمو  دناسریم  مالس  ادخ  تفگ : دمآ و  لیئربج  داتسرف . مسوم  هب  داد و  رکبوبا 

لها زا  يدرم  ای  وت  ّالا  وت  زا  ار  اهتیآ  نیا  دناسرن 
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يو هب  مامت  ار  تءارب  هروس  دـناوخب و  ار  یلع  و  ماّیلع ؛ زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  ینعی : ّیلع ، نِم  اَنأ  یّنم و  ٌّیلع  تفگ : لوسر  وت . تیب 

. درکب لوزعم  ار  رکبوبا  و  داد ،
هک تسا  نآ  زا  رتنشور  ینعی : کـلذ ، نم  حـضوا  نآ و  لاـثما  هکم و  حـتف  رد  لسالـسلا و  تاذ  برح  رد  نمی و  ياـضق  رد  نینچمه  و 

: تفگ لوسر 
َنِینِمْؤُْملا َریِمأ  َکَنوُّمَُسیل  ِتاَواَمَّسلا  َلْهأ  َّنِإ  َو  ٌِرفاَک  ّالِإ  يِدَْعب  َْکنَع  ُفَّلَخَتَی  َو ال  ٌِرفاَک  ّالإ  يِدَْعب  َکُمَّدَقَتَی  َال  ّیلع ! ای 

وت فالخ  و  يرفاک ، ّالا  وت  زا  دعب  دـهنن  وت  شیپ  رد  مدـق  و  دـیوجن ، یمّدـقم  وت  زا  و  دـتفین ، وت  شیپرد  یلع ! ای  ینعی : [، 307 / 37 راحب : ]
. دنناوخیم نینمؤملاریما  ار  وت  دناهداهن و  مان  نینمؤملاریما  ار  وت  اهنامسآ  لها  هک  یتسرد  هب  و  يرفاک ؛ ّالا  نم  زا  دعب  دنکن 

: تفگ مالسلا  هیلع  ّیلع  و 
، اًمولظم ُتلز  ام  الأ  هنم ؛ اهب  یلوأ  هنم و  ٌریخ  ّینأ  ملعی  وه  رمع و  هّالو  هنم و  اهب  یلوأ  هنم و  ٌریخ  ّینأ  ملعَی  وه  اهیلع و  ینّزتبا  رکبابأ  ّنإ  الأ 

، هّیبن هّللا  َضَبَق  ذنم  ًاروهقم  ُتلز  ام  الأ 
هب مرتَیلواو  میوا ، زا  رتهب  نم  هک  دنادیم  وا  و  نآ ، رب  درک  هبلغ  دوبر و  رد  نم  زا  ار  تفالخنیا  رکبوبا  هک  یتسرد  هب  تفگ : یلع  ینعی :
هک دیشاب  هاگآ  و  وا ؛ زا  تفالخ  [ 108  ] نیا هب  مرتَیلوا  نم  و  وا ، زا  مرتهب  نم  هک  دنادیم  وا  و  دینادرگ ، یلاو  ار  وا  رمع  و  وا ، زا  تفالخ 
. درک دوخربمغیپ  حور  ضبق  یلاعت  يادخ  هک  زاب  نامز  نآ  زا  دندرک  رهق  ملظ و  نم  رب  مدوب . روهقم  هشیمه  و  مدوب ، مولظم  هشیمه  نم 

: تفگ هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  و 
ٌریخ وهف  تکرت  نإ  کلف و  َتلتاق  نإف  رمع  هدعب  یلَی  ّمث  کل ، ریخ  وهف  َتکرت  نإ  کلف و  َتلتاق  نإف  رکبوبأ  يدـعب  رمألا  اذـه  یلیـس  ّهنا 

. َکل ٌریخ  وهف  َتکرت  نإ  َکَلَف و  تلتاق  نإف  نامثع  هدعب  یلی  مث  کل ،
، مُهتدَهاجل رفکلاب  ساّنلا  ِدهَع  ُبُرق  الول  ّیلع : لاق 

[158 / 3 میقتسملا : طارصلا  ]
نم زا  سپ  ار  راک  نیا  دوش  یلاو  مکاح و  هک  دشاب  دوز  هک  یتسرد  هب  ینعی :
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مکاح و نآ  زا  دـعب  دوب . رتهب  ار  وت  نیا  ینک  اهر  يراذـگب و  رگا  و  دوب ، ار  وت  راک  نیا  ینک  رازراک  داهج و  لاـتق و  وت  رگا  سپ  رکبوبا .
زا دـعب  ددرگ  یلاو  مکاح و  سپ  دوب . رتهب  ار  وت  ینک  كرت  رگاو  دوب ، ار  وت  راک  نیا  ینک  لاـتق  وت  رگا  سپ  رمع . وا  زا  سپ  ددرگ  یلاو 

. دوب رتهب  ار  وت  نیا  يراذگب  ینک و  كرت  رگا  و  دوب ، ار  وت  راک  نیا  ینک  رازراک  لاتق و  رگا  و  نامثع ، نآ 
يدوز نادـب  ینعی  یمدرک ، رازراـک  داـهج و  ناـشیا  اـب  هنیآره  رفک ، هب  يدوـب  ناـمدرم  دـهع  یکیدزن  هن  رگا  تفگ : مالـسلا  هیلع  ّیلعو 

. دنتفریم كرش  رفک و  رس  هب  همه  راب  رگید  مدرکیم  ازغ  ناشیا  اب  رگا  دندوب  هدمآ  مالسا  رد  نامدرم 

: رشع عساتلا  ربخلا 

هراشا

، اهوبأ لاق : لاجرلا ؟ َنِم  لاقف : ۀشئاع ؛ لاقف : کیلإ ؟ ساّنلا  ّبحأ  نم  هّللا ! َّیبن  ای  تفگ : يو  هک  صاع  ورمع  زا  دننکیم  تیاور 
صاعورمع نآ  زا  دعب  هشیاع . دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  تسا ؟ مادـک  وت  کیدزن  هب  نامدرمنیرتتسود  ادـخ ! ربمغیپ  يا  ینعی :

. رکبوبا ینعی  وا - ردپ  دومرف : ربمغیپ  وت ؟ کیدزن  هب  تسا  رتتسود  مادک  نادرم  زا  تفگ :

: هیلع لاکشالا 

، ۀـمطاف تلاق : هّللا ؟ لوسر  یلإ  ّبحأ  ناک  سانلا  ّيأ  تلئُـس : اّهنأ  ۀـشئاع  نع  بصاونلا - ۀعیـشلا و  ءاـملع  عاـمجا  هیلع  و  حـیباصملا - یف 
. اهجوز تلاق : لاجرلا ؟ نِم  لیقف :

َو اََنل  اَم  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  َلاق : َکَبَضغأ ؟ ام  لاقف : هدنع ، انأ  اًضغبُم و  هللا  لوسر  یلع  َلَخَد  سابعلا  ّنأ  ۀعیبر : نب  بلطملا  نع  حیباصملا  یف  و 
َال ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  َلاَق  َُّمث  ههجو ، ّرمحا  یّتح  هللا  لوسر  َبِضَغَف  َِکلَذ ؛ ِْریَِغب  اَنْوََقل ]  ] اَنْوََقل اَذِإ  َو  ٍةَرِْـشبَتْسُم  ٍهوُجُِوب  اْوَقاََلت  اْوَقاََلت  اَذِإ  ٍْشیَرُِقل 

لجرلا ّمع  اّمنإ  یناذآ و  دـقف  یّمع  يذآ  نم  سانلا  اهّیأ  لاـق : مث  [ 558 / 29 راحب :  ] ِِهلوُسَِرل َو  ِهَِّلل  ْمُکَّبُِحی  یَّتَح  ُناَمیِْإلا  ٍلُـجَر  َْبلَق  ُلُخْدَـی 
. هیبأ اونص 
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نبا هیاهنلا ،  ] هللالوسر لآ  اّوبحت  یتح  کلذ  مکعفن  ام  رئانحلاک  اونوکت  یتح  متیّلـص  نإ  رذیبأ : نع  ۀّمالعلا  هللا  راجل  رابخالا  مجرتم  یف  و 

[. 432 / 1 ریثا :
. بورضملا دقعلا  هیف  رتوالب و  سوقلا  ةرینحلا :

،216 / 4 يراخب : . ) اَمُهَّبِحأَف اَمُهُّبِحا  یِّنِإ  َّمُهَّللا  لوقی : نسحلا و  هذـخأی و  ناک  هّللا  َلوسر  ّنأ  دـیز : نب  ۀـماسُأ  نع  يراـخبلا  حیحـص  یف  و 
[. دراد نیسحلا » نسحلا و   » هخسن رد  عبنم . ساسا  رب  ثیدح  نتم  حالصا 

[. 217 / 4 يراخب :  ] هَّبِحأَف ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  ِهِِقتاَع  یَلَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتیأَر  مهضعب : نع  هیف  و 

: وا رب  لاکشا 

زا سک  مادـک  هک ، دـندرک  لاؤس  وا  زا  هک  هشیاـع  زا  تیاور  تسا ، بصاون  ياـملع  هعیـش و  ياـملع  عاـمجا  نآ  رب  و  تسا ، حـیباصم  رد 
هب دوب  رتتسود  سک  مادک  نادرم  زا  هک : دندیـسرپ  نآ  زا  دعب  دوب . همطاف  تفگ : هشیاع  ادـخ ؟ لوسر  کیدزن  هب  دوب  رتتسود  نامدرم 

. مالسلا هیلع  یضترم  ّیلع  ینعی  دوب ، وا  رهوش  تفگ : هشیاع  ادخ ؟ لوسر  کیدزن 
دمآ و هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  شیپ  ساّبع  هک  یتسرد  هب  [ 109 : ] تفگ يو  هک  هعیبر  نب  بلطم  زا  تیاور  تسا  حـیباصم  باتک  رد  و 
ام تسا  هدوب  هچ  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : وت ؟ یکانمشخ  هچ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  مدوب . يو  کیدزن  رد  نم  و  دوب ، كانمشخ 
نآ زا  ریغ  هب  دنـسریم  ام  هب  نوچ  و  دنـشابیم ، مّرخ  ناداشو و  هدوشگ  ياهيور  هب  دنـسریم  رگیدـکی  هب  ناـشیا  نوچ  هک  شیرق  اـب  ار 
نآ زا  دعب  دش . خرس  يو  يور  بضغ ، مشخ و  زا  هک  یتیاغ  ات  دش  كانمـشخ  تفر و  بضغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  دنـشابیم ؟

ادـخ و يارب  زا  ار  امـش  هک  نآ  اـت  دورن  ناـمیا  يدرم  چـیه  لد  رد  هک  تسا  وا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  دومرف :
رـسمه اتمه و  درم  ّمع  هک  یتسرد  هب  و  دشاب ، هدیناجنر  ارم  دناجنرب  ارم  ّمع  هک  ره  مدرم ! يا  تفگ : نآ  زا  دعب  دراد . تسود  ادخ  لوسر 

. دوب وا  ردپ 
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اهنامک نوچمه  هک  دیرازگب  زامن  نادنچ  امـش  رگا  هک : رذوبا  زا  تیاور  تسا  هدـمآ  يرـشخمز  هماّلع  هّللاراج  نآ  زا  رابخا  مجرتم  رد  و 

. دیراد تسود  ار  ادخ  ربمغیپ  لآ  هک  نآ  ات  دهدن  امش  هب  دوس  چیه  هک  دیوش 
رب رد  ار  نسح  نم و  مالـسلا  هیلع  ادخ  ربمغیپ  هک  یتسرد  هب  تفگ : يو  هک  دیز  هماسا  زا  تیاور  تسا  هدمآ  يراخب  حیحـص  باتک  رد  و 

. راد تسود  ار  ناشیا  وت  سپ  مرادیم . تسود  ار  ناشیا  نم  هک  یتسرد  هب  ایادخ ! راب  تفگیم : دوب و  هتفرگ 
یّلـص ربمغیپ  شود  رب  مدید  ار  یلع  نب  نسح  و  مدـید ، ار  ادـخ  ربمغیپ  نم  تفگ : يو  هک  ناشیا  یـضعب  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  و 

. راد تسود  ار  يو  زین  وت  مرادتسود ، ار  يو  نم  ایادخ ! راب  تفگیم : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  و  هلآو ، هیلع  هللا 
: مالسلا هیلع  یبّنلا  لاق  يراخبلا : لیعامسا  نب  دّمحمل  حیحصلا  یف  و 

هّللا ُهَضَغبأ  مهَضَغبأ  نَم  هّللا و  ُهّبحأ  مهّبَحأ  نَمَف  قفانم  ّالإ  مهضغُبی  ٌنمؤم و ال  ّالإ  مهّبُحی  راصنألا ال 
[. 223 / 4 يراخب : ]

: مالسلا هیلع  هنع  هیف  و 
راصنألا ضُغب  قافّنلا  ُۀیآ  راصنألا و  ُّبُح  نامیالا  ۀیآ 

[. 10 / 1 يراخب : ]
: راصنألل مالسلا  هیلع  هنع  هیف  و 

، ّیلإ سانلا  ُّبحأ  متنأ 
[. 223 / 4 يراخب : ]

درادن تسود  راصنا  موق  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  يراخب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  زا  حیحـص  باتک  رد  ینعی :
دراد نمـشد  ار  ناشیا  هک  ره  و  دراد ، تسود  ار  يو  ادـخ  درادـب  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  قفانم . ّالا  درادـن  نمـشد  و  نمؤم ، ّالا  ار  ناـشیا 

. دراد نمشد  ار  يو  ادخ 
راصنا ینمـشد  قافن  هناشن  و  تسا ، راصنا  یتسود  نامیا  هناشن  تفگ : يو  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپزا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  و 

. تسا
. نم کیدزن  هب  دینامدرم  نیرتتسود  امش  هک : راصنا  هب  تفگ  يو  هک  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  و 
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: تفگ داهن و  شیپ  رد  ار  نآ  لوسر  دوب . هدروآ  نمیاّما  هک ، دنیوگ  دمآ . رضاح  ّيوشَم  یغرم  لوسر  رهب  زا  هک  تسا  ناثّدحم  عامجا  و 

، ریّطلا اذه  یعم  لکأیل  کیلإ  کقلخ  ّبحأب  یِنتئا  مهّللا 
[61 یبقعلا : رئاخذ  ]

رـضاح تَرَک  هس  مالـسلا  هیلع  ّیلع  دروخب . نم  اب  ار  غرم  نیا  اـت  وت  هاـگرد  رد  ار  دوخ  قلخ  نیرتتسود  رآ  نم  شیپ  ایادـخ ! راـب  ینعی :
زاب سنا  نیـس  هب  تسد  مّیـس  تبون  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  تسا . یتجاح  رد  مالـسلا  هیلع  لوسر  تفگیم : دادیمن و  تزاجا  سنا  و  دـش ،
رید ارچ  ياهدـننک ؟ گنرد  هچ  كأطبأ ، ام  ّیلع ! اـی  تفگ : دـیدب  ار  ّیلع  نوچ  لوسر  دـش . لوسر  تمدـخ  هب  درک و  رود  رد  زا  داـهن و 

سنا و  مدمآ ، نم  هک  تسا  مّیـس  تبون  نیا  ینعی : ۀـجاح ، یف  هللا  َلوسر  ّنأ  لوقی : سنأ  ۀـثلاث و  هذـههّللا  لوسر  ای  تفگ : ّیلع  ییآیم ؟
[. 110  ] تسا یتجاح  رد  ادخ  لوسر  هک : تفگیم 

. راصنا زا  دشاب  یصخش  قلخلا  ّبحا  نیا  هک  متساوخ  مدینشیموت ، ياعد  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  سنا ! ای  تفگ : لوسر 
. درادیم تسود  ار  دوخ  موق  درم  هک  یتسرد  هب  ینعی : هموق ، ّبُحی  لجرلا  ّنإ  تفگ : لوسر 

نم هک : دیوگ  دنیشنب و  يرجاف  دساف  شیپ  هک  دشاب  يدرم  مادک  هک  هدب  فاصنا  يدشن . رضاح  اجنآ  یلع  يدوب ، قدص  يرتفم  نیا  رگا 
بیع هب  مدرم  دـیوگب  تاـبارخ  رگا ...  ار  هملک  نیا  هک  ادـخ  هب  صاـع ...  ورمع  نوچ  يرجاـف  شیپ  هّصاـخ  مرادیم ، تسود  ار  دوخ  نز 

عم و  تّوبن ، طاـسب  زا  درآ  ترفن  هک  هّصاـخو  دـشاب ، يدرم  یب  زا  ّتیمح و  ترازن  تریغ و  ّتلق  زا  هملک  نیا  و  دـیوگن ، دوـخ  و  دـننک ،
لدع دهاش  میرحت  هروسو  دینـش ، قح  ياهباتع  ناشیا  ببـس  هب  تَرَک  دنچ  و  دوب ، جنر  رد  هصفح  هشیاع و  تسد  زا  ًامئاد  لوسر  کلذ 

(1 میرحت :  ) َکِجاَوْزأ َتاَضْرَم  یِغَْتبَت  یلاعت : هّللا  لاق  امک  رادیم . هاگن  نز  ود  نیا  ياضر  هک  درک  عنم  ار  لوسر  یلاعت  قح  و  لاـح ، نیا 
هب ناقفانم  زا  لوسر  هک  اریز  تسا ، باب  نبا  نّیب  رون ، هروس  و  درک ؛ لازتعا  ناشیا  زا  یهام  لوسر  و  ییوجیم ؟ دوخ  ناـنز  ياـضر  ینعی :

ار نآرق  ریسفت  رگا  و  دینشب ، شحاف  شحوم و  نانخس  دنچ  هشیاع  ببس 
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ناشیا ناردـپ  درک . رود  دوخ  زا  ترک  دـنچ  و  دروخ ، اههّصغ  هچ  هصفح  هشیاع و  تسد  زا  لوسر  هک  دـنبایزاب  دـننک  هعلاطم  فیاوط  زا 

ریخ هب  درکیم  هجیدـخ  رکذ  ماوّدـلا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوـسر  و  تعافـش ، هلیحرازه و  دـص  هب  دنتـسبیم  لوـسر  هب  هلیح  هـب  زاـب 
. يدرک ربص  يدروخ و  اههّصغ  يدیجنرنآ و  زا  لوسر  و  باب ، نیا  رد  يدرک  لوسر  خیبوت  عیرقت و  هشیاع  و  وا ، یبوخو 

لوسرلا ناک  نکل  اهتیأر و  ام  ۀجیدخ و  یلع  تّرغ  ام  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یبّنلا  ءاسن  نم  دـحأ  یلع  ُترغ  ام  ۀـشئاع : نع  حـیباصم  یف  و 
ۀجیدـخ ّالإ  ةأرما  ایندـلا  یف  نکت  مل  ّهنأک  هل  تلق  امبرف  ۀـجیدخ  قئادـص  یف  اهثعبی  مث  ءاضعأ  اهعطقی  مث  ةاشلا  حـبذ  امبر  اـهرکذ و  رثکی 

[. 291 / 1 فئارطلا : [ ] ۀّنجلا یف  بَصَق  نم  تیبب  اهرّشُبی  نأ  ّلجوّزع  ّهبر  هرمأ  دقلو  ۀشئاع : تلاق  و   ] دلو اهنم  یل  ناک  تناک و  اّهنإ  لوقیف :
نآ مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  نانز  زا  یکی  چیه  رب  دماین  مکـشر  و  مدرکن ، تریغ  نم  تفگ : يو  هک  هشیاع  زا  تیاور  هدمآ  حیباصم  رد  ینعی :

و يدرک ، رایـسب  وا  رکذ  مالـسلا  هیلع  لوسر  نکل  و  مدوب ، هدیدن  ار  يو  نم  و  هجیدـخ ، رب  دـمآ  یم  مکـشر  مدرکیم و  تریغ  هک  نانچ 
هجیدـخ ناتـسود  هب  ار  نآ  نآ ، زا  دـعب  يدرک ، ادـج  رگیدـکی  زا  وضع  وـضع  يدرک و  هراـپ  ار  نآو  یتـشکب  دنفـسوگ  هک  يدوـب  هاـگ 

هجیدخ هک  یتسرد  هب  يدومرف : ربمغیپ  سپ  هجیدخ . ّالا  تسا  هدوبن  نز  ایند  رد  ایئوگ  هک : یمتفگ  ار  يو  نم  هک  يدوب  یـسب  يداتـسرف .
. دوب دنزرف  وا  زا  ارم  و  دوب ، نینچ  نینچ و 

تشاد رواب  ارم  هجیدخ  ینعی : اهل ، امب  ینتدعسأ  ساّنلا و  یندَرَط  ذإ  ینتوآ  ساّنلا و  ینبّذک  ذإ  ینتقّدص  ۀجیدخ : رکذ  یف  تفگ  لوسر  و 
يرای ارم  و  دندنارب ، ارم  نامدرم  نوچ  تفرگ  هناخ  هب  داد و  ياج  ارم  و  دندرک ، نم  بیذکت  و  دنتـشاد ، ییوگغورد  هب  ارم  نامدرم  نوچ 

[. 512 / 1 همغلا : فشک  دیرگنب :  ] دوخ لام  هب  داد 
. هجیدخ لام  نوچمه  یلام  ارم  دادن  دوس  ینعی : اِهلامک ، ٌلام  ینعفن  ام  و  یتفگ : رایسب  و 
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: لاق مالسلا  هیلع  یبّنلا  نأ  سنأ : نع  و 

. َنْوَعِْرف ُةأَْرما  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  نیَملاعلا  [ 111  ] ِءاَِسن ْنِم  َُکبْسَح 
[7 / 16 راحب : ]

: تلاقف کیکبی ؟ ام  لاقف : یکبت ، یه  مالـسلا و  هیلع  ُّیبنلا  اهیلعلخدف  تکبف ؛ يدوهی ، تنب  تلاق  ۀصفح  نأ  ۀیفـص  غلب  لاق : سنأ  نع  و 
سنا زا  تسا  تیاور  ینعی : کیلع ، رختفت  میفف  ّیبن  تحتل  ّکنإ  ّیبن و  کّمع  ّنإ  ّیبن و  ۀنبإل  کنا  لاقف : ّيدوهی . ۀـنبا  ّینإ  ۀـصفح  تلاق 
دّمحم رتخد  همطاف  و  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  و  نارمع ، رتخد  میرم  نایناهج  نانز  زا  ار  وت  تسا  سب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هک 

. نوعرف نز  هیسآ  و  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص 
رتخد هّیفص  و  تسا ، يدوهج  رتخد  وا  هک  هیفص  ّقح  رد  تفگ  هصفح  هک  دیسر  هّیفـص  هب  ربخ  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  سنا  زا  مه  و 

ارچ تفگ : تسیرگیم . وا  تفر و  يو  شیپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  تسیرگب . دینـشب  نیا  هک  هّیفـص  دوـب . يربـیخ  بطخأ  ِیَیُح 
هک یتسرد  هب  يو ، رطاخ  یّلست  يارب  زا  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  مايدوهج . رتخد  نم  هک  تسا  هتفگ  هصفح  تفگ : ییرگیم ؟

نارتخد تلیـضف  دـنکیم ؟ رخف  وت  رب  هصفح  زیچ  هچ  هب  سپ  يربمغیپ . ناـمرف  مکح و  رد  وت  و  تسا ، ربمغیپ  وت  ّمع  و  يربمغیپ ، رتخد  وت 
! هصفح يا  سرتب . يادخ  زا  تفگ : نآ  زا  دعب  هصفح ! ای  هللا  یّقتا  لاق : مث  دشاب . ناردپ  تلیضف  بسح  هب 

هّلل دـمحلا  و  يدـندوب . يو  نمـشد  ناـشیا  یتـشاد  لوسر  ار  هک  ره  ماوّدـلا  یلع  هک  دوب  نآ  ناـشیا  ناردـپ  هصفح و  هشیاـع و  تداـع  و 
نکُمی يدوبن ، حیباصم  زا  ثیدح  نیا  رگا  دوب ؛ ببس  نیدب  مالسلا  مهیلع  نیسحو  نسح  همطاف و  ّیلع و  زا  ناشیا  ماقتنا  ناشیا و  توادع 

. تسا هعیش  يارتفا  نیا  هک  یتفگ  فلاخم  هک 
[ هک  ] ار يا ]  ] هدنب یلاعت  يادخ  نوچ  ینعی : هّبحأ ، ّالإ  ٌدبع  هبرـشیالف  ءاملا  یلع  هتّبحم  یقلأ  ًادبع  ُهللا  ّبحأ  اذا  هدـمآ : یبتجم  باتک  رد  و 

ار يو  هک  ّالا  دماشاین  ار  بآ  نآ  ياهدنب  چیه  دزادنا . بآ  رب  ار  يو  یتسود  ّتبحم و  دراد ، تسود 
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ص:212
. دراد تسود 

ُمَُهل ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  هک  هدمآ  یناملس  یعازخ و  يزاریش و  رکبوبا  ریـسفت  یهتنم و  یبتجم و  باتک  رد  و 
. دمآ ّیلع  نأش  رد  ( 96 میرم :  ) ادُو ُنمْحَّرلا 

اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  یلاعت : هّللا  لاـق  اـمک  دـش ، بجاو  ناـیملاع  هّفاـک  رب  وا  تیب  لـها  ّیلع و  ّتبحم  نآرق ، ّصن  هب  رخآ : باوج 
مه ( 54 هدئام :  ) ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  هیآ  و  ( 23 يروش :  ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا 

. دمآ مالسلا  هیلع  ّیلع  نأش  رد 
: ّیلع ۀبیغ  یف  لاق  یبّنلا  ّنأ  حیباصم : یف  و 

ًاِّیلَع ِینَیُِرت  یَّتَح  ِیْنتُِمت  َال  َّمُهَّللا 
ار یلع  ات  ناریمم  ارم  ایادخ ! راب  هک : مالسلا  هیلع  ّیلع  تبیغ  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک : تسا  حیباصم  رد  ینعی : [ 229 / 38 راحب : ]

. دش هیلع  ٌعمجم  هلوسر  هللا و  ُهُّبحی  هلوسر و  هللا و  ُّبُحی  هک : ربیخ  ثیدح  و  ییامن . نم  هب 
امش و نانز  یـضعب  هک  یتسرد  هب  ینعی : ( 14 نباغت :  ) ْمُهوُرَذْـحاَف ْمَُکل  اوُدَـع  ْمُکِدالْوَأ  َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  یلاعت : هّللا  لاـق  رخآ : باوج 

. دینک رذح  ناشیا  زا  دنیامش ، نمشد  امش  نادنزرف 
یبرُقلا یف  ةّدوملا  ّالإ  ّصن  هب  تیب ، لها  و  [ 112  ] ترتع لوسر  ّتبحم  اّما  تسا ، هدوب  هدناوخن  ار  نآرق  يرتفم ، يوار  هک  تسا  نانچ  مّنظ 

: تفگ نینمؤملاریما  و  هدوب ، بجاو 
رَذَح یَلَع  َّنِهِراَیِخ  ْنِم  اُونوُک  َو  ِءاَسِّنلا  َراَرِش  اوُقَّتا 

رد تفگ  هشیاع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  و  دیشاب ؛ رذحرب  نانز  ناکین  زا  و  دب ، نانز  زا  دینک  زیهرپ  دیسرتب و  ینعی : [ 517 / 5 یفاک : ]
ینعی فُسُوی  ُتاَبِْحیَوُصل  َّنُکَّنِإ  زامن : يارب  دوب  هدرک  مّدـقم  ار  رکبوبا - دوخ - ردـپ  لوسر ، تزاجایب  يو  هک  لاح  نآ  رد  توم ، ضرم 

ْنِم ُهَّنِإ  هک : دوب  فسوی  تابحاص  و  دندیربب ، ار  دوخ  ياهتسد  فسوی  دهع  رد  هک  نانز  نادـب  دـیراد  تهباشم  امـش  هک  یتسرد  هب  هک :
دیک زا  لـعف  نیا  هک  یتـسرد  هب  هک : دوب  ناـنز  نآ  هلمج  زا  هک  تفگ  اـخیلز  هب  فسوی  ینعی : (، 28 فسوی :  ) ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِدـْیَک 

دیک هک  یتسرد  هب  تسا ؛ نانز  امش 
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. دوخ هانگ  يارب  زا  هاوخ  شزرمآ  تفگ : ار  وا  ینعی : ِِکْبنَِذل  يِرِفْغَتْساَو  نینچمه  و  تسا ؛ گرزب  امش 

ات هک  دـییوگب  تعامج . يارب  تسین  ندـمآ  نوریب  تّوق  ارم  هک : دومرف  دـیآ . نوریب  تسناوتن  دـش ، یلوتـسم  لوسر  رب  جـنر  نوچ  هّصقلا !
رمع هب  ار  هیراج  هصفح  و  دـنکب ؛ تماما  اـت  وگب  نم  ردـپ  هب  تفگ : دـناوخب و  ار  لـالب  هشیاـع  سپ  دـننکب . زاـمن  دوخ  رهب  زا  ناناملـسم 
دیوگ فلاخم  هک  نانچ  و  دـمآ ، دجـسم  هب  رمع و  رب  درب  تقبـس  دوب ، لاتحم  زین  رکبوبا  هک  نآ  ّالا  دراذـگب  تعامج  زامن  اـت  هک  داتـسرف 

: تفگ هیزاغ  هشیاع  درکب ؟ مّدقم  ار  يو  هک  تفگ : دـیجنرب و  دیـسر  لوسر  شوگ  هب  زاوآ  نوچ  و  داتـسیا ؛ شیپ  رد  و  دوب ، دادـماب  زامن 
تساخرب و درک . دوخرب  تّوق  فیلکت ، هب  لوسر  و  فسوی ؛ تابَحیَوُصل  ّنکنا  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هّللا ! لوسر  ایمدرک  نم 

نوچ درکب . یحنحنت  و  دـمآ ، رد  دجـسم  هب  ات  دـشیم  ناشک  نیمز  هب  اهياپ  ّیلع و  شود  رب  یتسد  داهن و  ساـّبع  ِلـضف  شود  رب  یتسد 
یتافتلا چـیه  لوسر  و  دـندیربب ، ار  زامن  مدرم  و  داتـسیاب ، نیرخآ  فص  رد  و  دـمآ ، سپ  زاب  دـیربب و  ار  زاـمن  دینـشب ، لوسر  زاوآ  رکبوبا 

یبنم لاح  نیا  زا  یبصان  یفوک  مثعانبا  حوتف  و  دش ؛ راسمرش  بیاخ و  رساخ و  نآ  زا  رکبوبا  و  تفرگ ، رس  زا  ار  زامن  و  وا ، زامن  هب  درکن 
. تسا

: یلاعت هلوق  هلیلد  و 
ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

نایبصان معز  هب  رکبوبا  و  وا ؛ لوسر  يادخ و  رب  دینکم  مّدقم  و  دیرادم ، شیپ  رد  دیاهدروآنامیا  هک  یناسک  نآ  يا  ینعی : ( 1 تارجح : )
. دش مّدقتم  اجنیا 

: یلاعت هلوق  مّود : و 
ِِیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  ال 

هدش توص  عفار  نایردق  معز  هب  تعامج ، هب  دشاب  هدرک  زامن  رکبوبا  رگا  و  دیرادم ؛ دـنلب  ربمغیپ  زاوآ  رب  دوخ  زاوآ  ینعی : ( 2 تارجح : )
. لوسر توص  قوف  رب  تسا 

. فسوی تابَحیَوُص  ظفل  هب  ار  هشیاع  وا  باتع  لوسر و  لوق  مّیس : و 
مامتا زا  لبق  دنک و  بصن  ینید  رما  هب  ار  ریپ  يدرم  لوسر ، هک  دیاشن  راهچو :
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قیال يو  هک  دوش  مولعم  ار  نایملاع  اـت  دـشاب  هدوب  تئارب  يادا  لزع  لاـح  نوچ  لاـح  نیا  هک  نکُمی  نکل  دـنادرگ . لوزعم  نآ  زا  ار  يو 

. تسین قلخ  رب  نآرق  يادا  تماقا و  مّدقت و 
ادتقم ماما و  هن  يدتقُم ، دـشاب و  هدرمب  مومأم  يو  هک  يدـمآ  مزال  يدوب ، هدرک  يو  هب  ادـتقا  رگا  دوب . لوسر  زامن  همتاخ  زامن  نآ  مجنپ :

[. 113]
دیـسا نب  باـّتع  لوسر  تزاـجا  هب  ار  اـهزامن  یقاـب  و  يدرکب ، تعاـمج  هب  مارحلا  دجـسم  رد  رگید  نیـشیپ و  زاـمن  هّکم  حـتف  رد  لوـسر 

. رتَیلوا يو  زا  تماما  هب  باّتع  سپ  دوب . نینچ  زور  دنچ  يدرازگ .
زاب نوچ  دادب . حلـص  ار  ناشیا  نایم  تفر و  ناشیا  شیپ  لوسر  دوب . هداتفا  یتمـصاخم  هنیدـم  زا  ياهلیبق  رد  هک : دـنیوگیم  نایبصان  زین  و 
زاب مالـس  نوچ  درک . يو  هب  ادتقا  دمآرد و  لوسر  سپ  دندوب . هدرک  مّدقم  ار  فوع  نامحّرلا  دبع  هباحـص  دوب . هدش  رید  ماش  زامن  دـمآ ،

شیوخ تّما  زا  یکی  بقع  رد  تبون  کی  هک  ّالا  دنکیمن  تلحر  ایند  زا  یلوسر  چیه  هن . تفگ : لوسر  دـندمآ . لاق  لیق و  رد  مدرم  داد ،
سپ زاـب  هتفرگ  ار  يو  تـسد  و  دـندش ، یـضار  يو  هـب  هباحـص  هـلمج  لوـسر و  هـک  اریز  رتَیلوا ، تماـما  هـب  نامحّرلادـبع  دـنکب . زاـمن 

. دش رکبوبا  نآ  زا  هک  نانچ  تخادناین ،
کین و درم  سپ  رد  تسا  اور  زامن  ینعی : رجافلا ، ِّربلا و  َفلخ  ٌةزئاج  ةالـصلا  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک : نایّنـس  لوق  زا  زین  و 
يدـب و درم  ره  سپ  رد  و  کین ، يدرم  ره  سپ  رد  دـیرازگب  زامن  ینعی : رجاف ، ّرب و  ِّلک  َفلخ  اوُّلَـص  دـنیوگیم : و  راک . ناماسیب  رجاـف 

تماما نکل  ددرگ . دـقعنم  رجاف  صاخ و  تماما  ناشیا  کیدزن  هب  و  دـشاب ، هدوب  رکبوبا ...  هک  دوبن  زیاج  ارچ  ثیدـح ، نیاربانب  يرجاـف .
. دنکیمن ماع  تماما  تلالد  ندرک  تعامج  هب  زامن  سپ  تسا . طرش  ّتیحالص  ًارهاظ  ار  ماع 

: دعجلا یبأ  نع  تسا : هدروآ  یبتجم  باتک  رد  یناهفصا  یناحلاص  ماما  و 
ُۀَِشئاَع ْتَکِحَضَف  ِنینمؤملا  تاهّما  ِضَْعب  َجوُرُخ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ُِّیبَّنلا  َرَکَذ  ُهَّنأ   7
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[384 / 32 راحب :  ] اَِهب ُْقفْراَف  ًاْئیَش  اَهِْرمأ  ْنِم  َتیلَوت  ْنِإ  ِنَسَْحلا  َابأ  اَی  َلاَقَف : ٍِّیلَع  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  َیِه ؛ َنِینوُکَت  َال  ُءاَْریَمُح  اَی  يِرُْظنا  َلاَقَف :

هک درکیم  نانمؤم  ناردام  زا  یـضعب  رکذ  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک : دـعجلا  یبا  زا  تیاور  تسا  هدروآ  یبتجم  باتک  رد  یناـحلاص  ینعی :
رگنب اریمح ! يا  تفگ : ار  هشیاع  ربمغیپ  نآ  زا  دعب  دیدنخب . هشیاع  نم . یّـصو  لاتق  هب  دـنور  نوریب  ناشیا  زا  یـضعب  هک  دـنناربمغیپ  نانز 

وا راـک  مکاـح  ّیلوتم و  وت  رگا  نسحلاوبا ! يا  تفگ : تسیرگن و  ّیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  نآ  زا  دـعب  یـشابن . نز  نآ  وـت  هک 
، ّیلع هک  دننآ  رب  املع  رثکا  دندیـسر ، خزود  هب  وا  ِنیعالم  رکـشل  و  درک ، هبلغ  يو  رب  نینمؤملاریما  نوچو  نک . ارادـم  قفر و  وا  اب  يوش ،
، فالخالب هعیـش  شیپ  و  تفگ ، يزمر  هب  هچرگا  و  باب ، نیا  رد  تسا  لدـع  هاوگ  یفوک  مثعا  نبا  حوتف  رد  هک  ناـنچ  دادـب ، يو  قـالط 

تسا تصخر  ار  وت  دیآ ، نوریب  هناخ  زا  هک  ره  نم ، نانز  نیا  زا  ّیلع ! ای  تفگ : و  دوب ، هدرک  ّیلع  تسد  رد  نتشیوخ  نانز  قالط  لوسر 
رتش رب  يو  نز  هک  دنرادن  تسود  دشاب ، تریغ  ّتیمح و  ار  ناشیا  هک  ینادرم  هک  اریز  دـتفیب ، نم  زا  تعنـش  نآ  ات  یهدـب  يو  قالط  هک 
 .... دیرب هلمح  ياج  نالف  زا  هک  دـنزب  بیرغ  نادرم  رب  گناب  و  دـنک ، تسار  هنمیم  بلق و  و  دتـسیاب ، هناگیب  رکـشل  نایم  رد  دوش و  راوس 
ینب ریاس  نیسح و  نسح و  ّیلع و  دصق  و  هرـصب ، [ 114  ] نانمؤم لتق  و  لـمج ، يازغ  رد  و  دوب ، داـهج  يارب  ار  وا  لوسر  ّتبحم  هک  رگم 
نایم رد  دـنادرگ  لیلذ  ار  ناشیا  و  دـنک ، ملظ  وا  دالوا  رب  اـت  دوب  نآ  رهب  زا  ار  رکبوبا  لوسر  ّتبحم  و  هجیدـخو . همطاـف  ياذـیا  و  مشاـه ،

اَّلِإ ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  ال  یلاعت : هلوق  یلع  ًاّدر  دشاب ، نوفدم  وا  هناخ  رد  يو  تزاجایب  لاس  رازه  و  دناتسزاب ، ناشیا  زا  ار  كدف  و  قلخ ،
ار امـش  هک  نآ  رگم  ربمغیپ ، ياـههناخ  هب  دـیوَرَم  دومرف : يو  هک  یلاـعت  ّقح  راـتفگ  رب  تسا  ّدر  نیا  ینعی : (، 53 بازحا :  ) ْمَُکل َنَذْؤـُی  ْنَأ 

. دنهد تزاجا 
: ٍّیلعل لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ُتعمس  لاق : يرافغلا  رذیبأ  نع  یبتجملا  یف  و 

قاثیم ذخأ  َکّبح و  یلع  نینمؤملا  َقاثیم  ذخأ  ّلجوّزع  هللا  ّنإ 
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کّبُحیال ّیلع ! ای  کّبحأ ؛ ام  قفانملا  یلع  ریناندلا  تبرض ]  ] تبرـضا ول  کضغبأ و  ام  نمؤملا  موشیخ  تبرـض  ولف  کِضُغب  یلع  نیقفانُملا 

ّیقش ٌقفانُم  ّالإ  کضغُبیال  یقَت و  ٌنمؤم  ّالإ 
[. 295 / 39 راحب : کن  ]

تفگیم هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  نم  تفگ : يو  هک  يراّفغ  رذوبا  زا  تیاور  تسا  هدـمآ  یبتجم  باتک  رد  ینعی :
رب ار  ناـقفانم  ناـمیپ  قاـثیم و  تسا  هتفرگ  رارق  و  وت ، یتـسود  هب  ار  ناـنمؤم  قاـثیم  تسا  هتفرگارف  یلاـعت  يادـخ  هک  یتـسرد  هب  ار : یلع 

ار وت  یلع ! ای  درادـن . تسود  ار  وت  ینک  راـثن  قفاـنم  رب  اـهرانید  رگا  و  درادـن ، نمـشد  ار  وت  يریگرب  نمؤم  هرد  ینیب  وت  رگا  وت . ینمـشد 
. دش دراو  هک  تسا ]  ] روصحمان ثیداحا  نیا  لاثما  و  رادرکدب ؛ قفانم  ّالا  درادن  نمشد  ار  وت  و  راکزیهرپ ، نمؤم  ّالا  درادن  تسود 

: رشع نماثلا  ربخلا 

هراشا

هللا یّلـص  لوسر  ینعی : ۀّصاخ ، رمعب  ۀّماع و  هدابعب  یهاب  یلاعت  هللا  ّنإ  لاق : مّسبتف و  ۀفَرَع  موی  رمع  یلإ  لوسّرلا  َرَظَن  هک : دـننکیم  تیاور 
همه دوخ  ناگدنب  هب  هدروآ  رخف  هدرک و  تاهابم  یلاعت  يادخ  تفگ : دومرف و  یمّـسبت  هب  سپ  هفرع ، زور  رد  رمع  هب  درک  رظن  هلآو  هیلع 

. ًۀّصاخ رمع  هب  و 

: هیلع لاکشالا 

: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق  تلاق : همطاف : نع  یبتجملا  باتک  یف 
ِیَتباَرَِقل ٍباَُحم  َو ال  یِمْوَق  نع  ٍِبئاَه  َْریَغ  ْمُْکَیلِإ ]  ] ِهَّللا ُلوُسَر  یِّنِإ  َو  ًۀَّصاَـخ  ٍِّیلَِعل  َو  ًۀَّماَـع  ْمَُکل  َرَفَغ  َو  ْمُِکب  یَهاـَب  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ 

ِِهتاَیَح ِیف  ًاِّیلَع  َضَْغبأ  ْنَم  ِّیِقَّشلا  َّلُک  َّیِقَّشلا  َّنأ  َو  هتوم ]  ] ِهتافو َدَْعب  َو  ِِهتاَیَح  ِیف  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  ِدیِعَّسلا  َّلُک  َدیِعَّسلا  َّنأ  ِینُِربُْخی  ُلِیئَْربَج  اَذَه 
ِِهتاَفَو َدَْعب  َو 

[57 / 39 راحب : ]
سابع نبا  نع  یناهفصالا  هللادیبعل  یهتنملا  باتک  لتاقم و  ریسفت  نایفس و  نب  بوقعی  فسوییبا  ریسفت  يزاریـشلا و  رکبوبا  ریـسفت  یف  و 

: ّلجوّزع هّللا  لوق  یف 
: یلاعت هللا  لوق  یف  سابع  نبا  نع 

ُُهلوُسَر هللا و  مکرصان  ینعی  ُُهلوُسَر ؛ َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 
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َةالَّصلا َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  لاقف : بلاـط ؛ یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  نیب  نِم  ّصَتخاَـف  اُونَمآ ؛ َنیِذَّلا  َو  لاـق : مث  هلآو ] هیلع  هللا  یّلـص  ًادّـمحم  ینعی  ]

ًاموی یّلـص  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ّنأ  کلذ  و  اهتیقاوم ؛ یف  اـهعوشخ  اهدوجـس و  اـهعوکر و  اـهتءارقو و  اـهءوضو  نومتی  ینعی ] ]
یّلُصی امئاق  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  ریغ  دجسملا  یف  قبی  ملف  هباحصأ  وه و  فرـصناو  رهظلا  ةالـص  دعب  تاعکر  عکرف  رهظلا  ةالـص  هباحـصأب 

هوحن لبقأف  ًایلع  نینمؤملا  ریمأ  ّالإ  ًادـحو  [ 115  ] هللا لوسر  دجـسم  یف  ری  ملف  نیملـسملا  ءارقف  نم  ریقف  هیلع  لـخد  ذإ  رـصعلا  رهظلا و  نیب 
نینمؤملا ریمأل  َناک  و  کنکمأ . امب  ّیلع  قّدصتت  نأ  هل  یّلـصت  يذـّلاب  هللا ! ّیلو  ای  لاقف : نینمؤملاریمأ  َعَکَر  ًۀـقدص  هلأسیل  هیلع  فقو  املف 

ءالخلا و یف  هلوخد  دـنع  هسبلی  یـشوتفه  متاخو  برحلا  یف  هسبلی  جزوریف  متاخ  ۀـمطاف و  عم  سلج  اذإ  هسبلی  توقای  متاخ  میتاوخ  عبرأ 
راشأ نکل  هدـی و  نم  هسفنب  همتاخ  نینمؤملا  ریمأ  عزنیمل  هرهظ و  یلع  اهعـضوف  هدـی  دـمف   ] هنیمی یف  ةالـصلا  یف  هسبلی  ینامی  قیقع  متاخ 

أرقا مویلا ، هتکئالم  کب  هللا  یهاب  دـقل  یلعل  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  لیئربج  طـبه  یـضم و  و  هل ، اـعد  هعزنف و  هعزنب ، لـئاسلا  یلإ 
:[ هخسن همادا  نونکا  و  هخسن . زا  هن  عبنم  زا  هشورک  لخاد  . 212 / 1 لیزنتلا : دهاوش  کن : [ ] ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 

راشأ نکلو  هدی  نم  هسفنب  همتاخ  نینمؤملاریمأ  عزنیمل  هرهظ و  یلع  اهعـضوف  هدـی  نینمؤملاریمأ  ّدـمف  کلذـک : اضیأ  ّيرـشخمّزلا  دروأ  و 
نینمؤملاریمأب و هتکئالم  ّلجوّزع  هللا  هابف  یـضمف  هل  اعد  نینمؤملاریمأ و  نیمی  نم  متاخلا  عزن  هدـی و  لئاّسلا  ّدـمف  متاخلا  عزنا  لئاّسلا  یلا 

نع هنع و  تیـضر  دـقف  مکدهـشُأ  ياضرل ؛ هل  امب  قدـصتی  وه  يدـنع و  قلعم  هبلق  یتدابع و  یف  ُهُدـسج  يدـبع  نورت  امأ  یتکئـالم  لاـق :
لوسر لاق  یّلصی ؟ دجسملا  یف  مئاقلا  یتفلا  اذه  نم  دّمحم ! ای  لاقف  ۀمطاف  لزنم  یف  وه  هلوسر و  یلع  لیئربج  طبهف  هتیّرذ - ینعی  هفلخ -

ّیلع یلع  اقفر  یتح  اعیمج  اقلطناف  نیلّجحملا  ّرغلا  دئاق  نییـصولا و  دّیـس  نینمؤملاریمأ و  ّهنإف  هارت  یعم  قلطنا  لاق : وه ؟ نم  لیئربج  ای  هللا :
ابلط لاق : کلذ ؟ یلع  کلمح  ام  لاق : یمتاـخب ، ُتقدـصت  هللا  لوسر  اـی  معن  لاـق : ریقف ؟ یلع  مویلا  تقّدـصت  لـه  ّیلع  اـی  لوسرلا : لاـقف 

هللا یهاب  دقل  لاق : هللا ، ءاضرل 
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ءرقا هتکئالم  مویلا  کب 

« َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  »
عبـس ۀـکئالم  عیمج  نم  هللا  یلإ  ّبحأ  ّیلع  لاـق : یبـنلا  نأ  ۀملـس  ّمُأ  نع  يربـطلا  ریرج  نب  دّـمحمل  فلؤملا  باـتک  یف  درو  ( 55 هدئام : )

. ةروفغم مهل  بونذ  لب  بنذ  نع  نولئسیال  هتعیش  ّنأ  ۀّنجلا و  لهأ  ّیلعب  ۀمایقلا  موی  یهابیل  هللا  ّنأ  تاومس و 
هب درک  تاهابم  ّلجوّزع - يادخ - هک : تفگ  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  یبتجم  باتک  رد  ینعی :

ناشیوخ هن  و  مناسرت ، دوخ  موق  زا  هن  میادـخ . لوسر  نم  هک  یتسرد  هب  و  هّصاخ ، ار  یلع  همه و  ار  امـش  درک  تمحر  ترفغم و  و  اـمش ،
دراد تسود  ار  ّیلع  هک  تسا  نآ  ناتخبکین  مه  ِتخبکین  هک  ارم  دـهدیم  ربخ  مالـسلا ، هیلع  لیئربج  تسا  نیا  منکیم . تاباحم  ار  دوخ 

. وا تافو  زا  دعب  وا و  تایح  رد  دراد  نمشد  ار  ّیلع  هک  تسا  نآ  اهتخبدب  همه  تخبدب  و  وا ، تافو  زا  دعب  وا و  تایح  رد 
هّللادـبع زا  تیاور  تسا  هدـمآ  یهتنم  باتک  و  لـتاقم ، ریـسفت  و  نایفـس ، نب  بوقعی  فسوی  یبا  ریـسفت  و  يزاریـش ، رکبیبا  ریـسفت  رد  و 

، وا لوسر  و  تسا ، ادخ  امش  هدنهد  يرای  هدننک و  ترصن  هک  یتسرد  هب  ینعی : ُُهلوُسَرَو ، ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  ّلجوّزع : يادخ - لوق  رد  ساّبع 
ياپهب زامن  هک  یناسک  نآ  تفگ : و  ار ، بلاط  یبا  نب  ّیلعنانمؤم  نایم  زا  دینادرگ  صاخ  نآ  زا  دـعب  دـناهدروآ . نامیا  هک  یناسک  نآ  و 

هک دوب  نانچ  نآ  و  دوخ . تقو  رد  دـننک  مامت  ار  نآ  عوشخ  و  ار ، دوجـس  عوکر و  زاـمن و  تئارق  و  دـننک ، ماـمت  زاـمن  يوضو  و  دـنراد ،
هیلع هللا  یّلص  ربمغیپو  نیشیپ ، زامن  زا  دعب  درازگب  زامن  یتعکر  دنچ  نآ  زا  دعب  دوخ . باحـصا  اب  [ 116  ] درکیم نیشیپ  زامن  ادخ  لوسر 
زامن رگید  نیشیپ و  نایم  و  دوب ، دجسم  رد  یلع  و  دوبن ، رگید  یسک  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  زج  دجسم  رد  و  دندیدرگ ، زاب  باحصا  هلآو و 

چیه مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  ریغ  هب  ادخ  لوسر  ِدجـسم  رد  و  دمآرد ، دجـسم  هب  ناناملـسم  ناشیورد  زا  یـشیورد  هاگان  هک  درازگیم  ّتنس 
دنک و لاؤس  يو  زا  هک  دمآ  یلع  کیدزن  هب  نوچ  دروآ . وا  بناج  هب  ار  يور  سپ  دیدن . ار  سک 
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زامن وا  يارب  زا  صاخ  وت  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  ادخ ! ّیلو  يا  تفگ : شیورد  تفر . عوکر  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـهاوخ  هقدـص 

دوب توقاـی  يرتشگنا  یکی  دوب : يرتـشگنا  راـهچ  ار  یلع  نینمؤملاریما  و  تسا ؛ نکمم  ار  وت  هچنآ  هب  نم  رب  نک  ياهقدـص  هکيرازگیم 
یکی و  يدرک ، تـسد  هـب  رازراـک  برح و  رد  ار  نآ  هـک  دوـب  هزوریف  یکی  و  يدرک ، تـشگنا  رد  یتســشنب  همطاـف  اـب  یتـقو  ار  نآ  هـک 
تقو رد  یناـمی  قیقع  يرتشگنا  و  یتفر ، ـالخ  هب  هک  یتقو  يدرک  تشگنا  رب  ار  نآ  دوب و  زلف ] تفه  زا  یبـیکرت   ] شوج تفه  يرتـشگنا 

. دوخ تسار  تسد  رد  یتشاد  زامن 
لئاس هب  هراـشا  و  داـهن ، دوخ  تشپ  رب  دیـشکب و  ار  دوخ  تسد  یلع  نینمؤملاریما  سپ  تسا . هدرک  رکذ  نومـضم  نیدـب  زین  يرـشخمز  و 
تفگ اـعد  ار  يو  دروآ و  نوریب  یلع  نینمؤملاریما  تسد  زا  ار  يرتشگنا  درک و  زارد  تسد  لـئاس  سپ  نک . نوریب  ار  يرتشگنا  هک  درک 

يا هک : دوـمرف  باـطخ  دوـخ  ناگتـشرف  هبو  مالـسلا ، هیلع  ّیلع  نینمؤـملاریما  هب  دوـمن  رخف  درک و  تاـهابم  یلاـعت  يادـخ  سپ  تـفرب . و 
لام زا  دهدیم  هقدـص  وا  و  نم ، ترـضح  هب  تسا  ّقلعم  وا  لد  و  تسا ، نم  تدابع  رد  وا  نت  هک  ارم  هدـنب  دـینیبیمن  امـش  نم ! ناگتـشرف 

زا لـیئربج  و  مایـضار ؛ وا  نادـنزرف  زا  و  مایـضار ، وا  زا  نم  تقیقح  هب  هـک  ار  امـش  مـنادرگیم  هاوـگ  سپ  نـم ؟ ياـضر  يارب  زا  دوـخ 
ناوج نیا  تسیک  دّمحم ! ای  تفگ : سپ  دوب . همطاف  لزنم  رد  لاح  نآ  رد  وا  و  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  کیدزن  هب  دمآ  تّزع  ترضح 

ار وا  ات  نم  اب  ایب  تفگ : لیئربج  وا ؟ تسیک  لیئربج ! ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  درازگیم ؟ زامن  دجسم و  رد  تسا  هداتـسیا  هک 
کیدزن هب  ات  دنتفرب  مهاب  ود  ره  لیئربج ، ربمغیپ و  سپ  تسا . نالّجحم  ّرغ  دـیاق  و  تسا ، ناّیـصو  دّیـس  و  تسا ، نانمؤمریما  وا  هک  ینیبب ،

يرتشگنا هّللا ؛ لوسر  ایيرآ  دومرف : یلع  ار ؟ یشیورد  يا ]  ] هداد ياهقدص  چیه  زورما  یلع ! ای  دومرف : مالسلا  هیلع  ربمغیپ  دندیـسر . ّیلع 
یلاعت يادخ  هک  تقیقح  هب  دومرف : ربمغیپ  ادخ . ياضر  بلط  تفگ : تشاد ؟ نآ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : ربمغیپ  مداد . هقدـص  هب  ار  دوخ 

درک تاهابم 
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ْمُه َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ناوخرب : دوخ . ناگتـشرف  رب  زورما  وت  هب  دومن  رخف  و 

(. 55 هدئاملا : . ) َنوُعِکار
تـسود یلع  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هملـس  ّما  زا  تیاور  تسا  هدمآ  يربّطلا  ریرج  دّمحم  فینـصت  فلؤم  باتک  رد  و 

هیلع ّیلع  هب  تمایق  زور  دنکیم  تاهابم  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  و  نامسآ ؛ تفه  ناگتشرف  عومجم  زا  ادخ  هاگرد  رد  تسا  رتهتـشاد 
. دشاب هدیزرمآ  ناشیا  ناهانگ  هکلب  ناهانگ ، زا  دننکیمن  لاؤس  ار  یلع  هعیش  هک  یتسرد  هب  و  تشهب ؛ لها  همه  رب  مالسلا 

: رخآ باوج 
رد و  هدرک ، دوجولا  بجاو  راکنا  و  هدوب ، كرـشم  لاس  دـنچ  هک  دـنک  رمع  هب  تاهابم  دراذـگب و  ار  لوسر  یلاعت ، قح  هک  دـشاب  لاـحم 

: هدش یهلا  مسق ]  ] هفلح لحم  [ 117  ] وا رس  و  هتفای ، نیسوق  باق  تّزع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  و  هدوب ، ّکش  هب  نتشیوخ  مالسا 
َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل 

(، 72 رجح : )
متخ يو  هب  ار  ایبنا  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  و  ( 2 دلب :  ) ِدَلَْبلا اَذَِهب  ٌّلِح  َْتنأَو  ِدَلَْبلا  اَذَِهب  ُمِْسقُأ  ال  هدمآ : تّزع  هب  مسقم  وا  مدـق  كاخ  و 

ندرگ رد  ياپ  ناطیش  يو  لوق  هب  دحا  رد  هک  دنک  رمع  هب  تاهابم  و  درمش ، هّماع  هلمج  زا  ار  يو  دراذگ و  ورف  ار  نینچ  یـصخش  هدرک .
قح زین  و  یهاوخیم ؛ هچنآ  ینکیم  يرادن ، مرش  نوچ  ینعی : تئش ، ام  یعنصاف  یحتـسَتمل  اذا  دیناودیم ! دحا  هوک  رد  ار  يو  هدرک و  وا 

ُتَْسلأ ْمِهِسُْفنأ  یَلَع  ْمُهَدَهْشأَو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخأ  ْذِإَو  لاق : ثیح  دناتسب ، دیحوت  قاثیم  دوخ  ناگدنب  زا  یلاعت 
ناشیا ياهتشپ  زا  مدآینب  زا  وت  راگدرورپ  تفرگ  ارف  نوچ  نک : داـی  تفگ  یلاـعت  قح  هک  اـجنآ  ینعی : (، 172 فارعا :  ) یََلب اُولاَق  ْمُکِّبَِرب 

نامز نآ  رد  ییام . راگدرورپ  وت  یلب . دنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  تفگ : و  اهنآ ، رب  ار  ناشیا  تفرگ  هاوگ  و  ار ، ناشیا  نادنزرف 
نکل دندرکیم . يّزع  تال و  هدجـس  دندوب و  لدع  دیحوت و  راکنا  رد  لاس  دنچ  هک  اریز  دندوبن ، رـضاح  اجنآ  رد  نامثع  رمعو و  رکبوبا 

رمع رگا  دّمحم ! لالب  زا  تسا  لضفا  رکبوبا  مالغ  هک  تسا  نانچ  نایّنس  بهذم  هب 
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هک تفای  اجنآ  نیلعن  زاوآ  دش ، تشهب  رد  نوچ  لوسر  هک : دـناهتفگ  هریغ  يراخب و  هک  نانچ  عیدـب ، هچ  ناشیا  زا  دـشاب  لوسر  زا  لضفا 

و دورن ؛ تشهب  هب  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  زا  شیپ  هک  نیا  رب  تسا  قطان  ثیدـح  رازه  دـص  و  دوب ؛ هتفر  تشهب  هب  يو  زا  شیپ 
نع هدمآ : یناهفـصالا  ناّطقلل  یهتنم  باتک  رد  و  تشذگ . قباس  رد  ثیدـح  نیا  و  هّللا ، نویع  نم  نیع  ّیلع  هک : هدـمآ  یبتجم  باتک  رد 

سنا زا  هدمآ  تیاور  رد  ینعی : [ 388 / 35 راحب : (، ] 17 دوه :  ) ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  یلاعت  هلوق  یف  هللا  لوسر  ناسل  هّللا  ناک و  ّیلع : یف  سنأ 
. وا زا  یهاوگ  دورب  نیا  یپ  رد  ینعی : هنم ، دهاش  هولتیو  هیآ  نیا  ریسفت  رد  و  دوب ؛ ادخ  لوسر  نابز  وا  هک  هّللاو  هک ، ّیلع  ّقح  رد 

: ینعی (، 214 ءارعـش :  ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  یلاعت : لاق  امک  هّماع  هب  قیالخ  هب  و  هّصاخ ، داتـسرف  مشاه  ینب  هب  ار  لوسر  یلاعت  قح 
. نارتکیدزن ار  دوخ  ناشیوخ  نک  میب 

مهنم دـحاو  لک  ٌطْهَر  ْمِهِیف  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَمَج  ۀـیالا  هذـه  تلزن  امل  سابع : نبا  نع  يزاریـشلا  دروأ 
یتأ مث  سسمیمل  ناک  اَمَک  ُماَعَّطلا  َیَِقب  َو  َلاَق ]:  ] اوُِعبَش یَّتَح  اُولَکأَف  ٍماَعَط  ْنِم  ًاّدُم  ْمَُهل  َعَنَصَف  َلاَق ] [ ] َقَرَْفلا  ] برقلا ُبَرْشَی  َو  َۀَعَذَْجلا  ُلُکْأَی 

َو ًۀَّصاَخ  ْمُْکَیلِإ  ُْتثُِعب  یِّنِإ  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِیَنب  اَی  َلاَق  مث  برشی  مل  وأ  سسمیَْمل  ُهَّنأَک  ُباَرَّشلا  َیَِقب  َو  اوور  یتح  اوبرشف  نبللا  نم  ولمم  حدقب 
نب ّیلع  ناک  ٌدَـحأ و  ِْهَیلِإ ]  ] ْمُقَی ْمَلَف  ِیبِحاَص ؟ َو  یِخأ  َنوُکَی  ْنأ  یَلَع  ِینُِعیاَُبی  ْمُکُّیأَف  ُْمْتیأَر  اَم  ِۀَـیْآلا  ِهِذَـه  ْنِم  ُْمْتیأَر  ْدَـق  َو  ًۀَّماَع  ِساَّنلا  َیلِإ 

[214 / 18 راحب : . ] نینمؤملا ریمأ  دی  یلع  هدیب  برضف  ۀثلاثلا  یف  لاقف  موقلا ، رغصأ  بلاط  یبا 
: ءارعـش  ) َنِیبَْرقْألا َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنأَو  هک  دـمآ  دورف  هیآ  نیا  هک  ماـگنه  نآ  رد  هک  ساـّبع  هّللادـبع  زا  تیاور  تسا  هدروآ  يزاریـش  ینعی :
، يدروخب يدنفسوگ  ناشیا  زا  یکی  ره  هک  دندوب  نادرم  ناشیا  نایم  رد  و  درک ، عمج  ار  بلطملادبع  نادنزرف  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  (، 214

و دندش ، ریس  هک  یتقو  ات  دندروخب  نآ  زا  ناشیا  داد . بیترت  ماعط  يّدم  ناشیا  يارب  زا  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  يدماشایب . بآ  کشم  و 
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ناشیا دروایب ، مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  ریـش ، زا  رپ  یحدق  نآ  زا  دـعب  دـندوب . هدروخن  نآ  زا  چـیه  اییوگ  هک  دـنام  یقاب  [ 118  ] نانچمه ماعط 

نادـنزرف يا  تفگ : نآ  زا  دـعب  دـندوب . هدـیماشاین  نآ  زا  دوـخ  اـییوگ  هک  دوـب  یقاـب  ناـنچمه  ریـش  نآ  و  دـندش ، باریـس  دـندیماشایب و 
هزجعم هناشن و  نیا  زا  دیدید  امـش  نامدرم  هک  تقیقح  هب  و  هّماع ؛ هب  ناناملـسم  همه  هب  و  هّصاخ ، هب  دناهداتـسرف  امـش  هب  ارم  بلطملادبع !

یبا نب  ّیلع  و  تساخنرب ، سک  چـیه  دـشاب ؟ نم  بحاص  و  دـشاب ، نم  ردارب  ات  نم  رب  دـنک  تعیب  هک  امـش  زا  تسیک  سپ  دـیدید . هچنآ 
. نیـشنب ّیلع ، يا  تفگ : ربمغیپ  میامن . مایق  راک  نیدب  نم  تفگ : تساخ و  ياپرب  یلع  تساخنرب ، سک  چیه  دوب . موق  نیرتکچوک  بلاط 

. تساخنرب رگید  یسک  یلع  زج  راب  ره  دومرف ، رارکت  هملک  نیا  تبون  هس  تّجح  يارب  زا  دّیس  تسشنب . یلع 
: دنتفگ هیودرم  نبا  یبتجم و  بحاص  ناّطق و  يزاریش و 

یفَطْصا َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَس  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق 
هتریخ هّللا و  ُةوفَـص  مه  ۀمایقلا  موی  یلإ  مهدالوأ  نیـسحلاو و  نسحلا  ۀمطاف و  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  هّللا : لوسر  تیب  لهأ  مه  ( 59 لمن : )

دارم دیزگرب . ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  هک  یناسک  نآ  داب ! ادـخ  ناگدـنب  رب  مالـس  هک ، دـیامرفیم  یلاعت  قح  هیآ  نیا  رد  ینعی : هقلخ ، نم 
ناشیا هک  تمایق  زور  ات  ناشیا  نادنزرف  نیـسح و  نسح و  همطاف و  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  دنیادخ : لوسر  تیب  لها  هدیزگ  ناگدنب  نیدـب ،

. رتَیلوا عمج  نیدب  تاهابم  سپ  قلخ . نایم  زا  دنیادخ  ناگدیزگ 

: رشع عساتلا  ربخلا 

: تفگ مالسلا  هیلع  ّیلع  هک  دننکیم  تیاور 
، يرتفملا ّدح  ُهتدّلج  رکبیبأ  یلع  ینَلّضف  نَم 

[. 286 / 11 مزح : نبا  یلحملا ، . ] منزیم ّدح  هنایزات  هب  ار  يو  نم  رکبوبا ، رب  دهن  لیضفت  ارم  هک  ره  ینعی :
: هیلع لاکشالا 

ینب ینعی  ءالوه - ّنأ  ُتددول  هللاو  لاق : ّهنأ  داهلا  نب  دادش  نب  هللادبع  نع 
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. یُقنُع اوبرضف  ینوذخأ  مث  هللا ، لوسر  نم  هل  قبس  ام  هلئاضفو و  ّیلع  بقانم  هیف  ُرُکذأ  لیللا  یلإ  ةرکب  نم  اموی  ینوعدی  هّیمأ -

هیخأ ربـق  یلع  هتیتأـف  ۀـنابجلا ، یف  ّهنأ  یل  لـیقف  هیّزعُأ ؛ نأ  یلع  هوخأ  تاـم  نیح  حـلاص  نب  نسحلا  تیتأ  لاـق : ّهنأ  ّیلجبلا  فـیرظ  نع  و 
: لضفأ تدـجو  کلمع  ّيأ  یخأ  يأ  تلق : لاق : هل ؟ کثیدـح  ناک  امف  هل : تلقف  یمانم ؛ یف  یخأ  ثداحا  مئان  انأ  ینتیتأ و  لاقف : هتیّزعف ،

. اذهب ّالإ  اذ  اذب و ال  ّالإ  عفنیال  اذه  ّنإ  یخأ ! ای  بلاط ؛ یبأ  نب  یلع  ّبح  ةولصلا و  یخأ  يأ  لاق :
ام رظنا  تلاق : بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  ُتلق : ۀـیدثلاذ ؟ لَتَق  نَم  ۀـشئاع : ینتلأس  لاـق : قورـسم  نع  هیف  ۀـیودرم و  نبا  بقاـنم  نم  اـهّلک  هذـه  و 

َنیِْعبَِسب اَُهْتیَتأَف  کعم  دهش  نمب  ِیِنتیا  َْتلاَقَف : َلاَق ]  ] َءاَفْرَط َو  َقِیقاَخأ  َْنَیب  ُناَوَرْهَّنلا  ُهاَلْعأ  َو  رماث  هلفـسأل  رهَن  یلع  هلَتَق  وهل  هللاو  تلق : لوقت ؟
: َْتلاَق ُناَوَرْهَّنلا  ُهاَلْعأ  َو  رماث  ِِهلَفْسِأل  ُلاَُقی  ٍرْهَن  یَلَع  ُهَلَتَق  ًاِّیلَع  َّنأ  اَهَْدنِع  اوُدِهَـشَف  ًاعاَبْـسأ  َكاَذ ] ْذِإ   ] ُساَّنلا َناَک  َو  َةَرْـشَع  َْعبَـس  ِّلُک  ْنِم  الُجَر 
؟ ْمِهِیف ُلوُقَی  ِهَّللا  َلوُسَر  َْتعِمَـس  ٍءْیَـش  َّيأ  ِینیِِربْخأ  هاَّمُأ  اَی  ُْتُلق : َرْـصِم ، ِلِین  یَلَع  ُهَلَتَق ]  ] هباصأ ُهَّنأ  ََّیلِإ  َبَتَک  ُهَّنِإ  ِصاَْعلا  َْنب  وَرْمَع  ُهَّللا  َنََعل 
ًۀَلیِسَو و ِهَّللا  یلأ  ْمُُهبَْرقأ  َو  ِۀَقِیلَْخلا  َو  ِْقلَْخلا  ُْریَخ  ْمُُهُلتْقَی  ِۀَقِیلَْخلا  َو  [ 119  ] ِْقلَْخلا ُّرَش  ْمُه  ُلوُقَی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َْتلاَق :

[332 / 33 راحب :  ] اهئامحأ ةأرملا و  نیب  نوکی  ام  ّالإ  هنیب  ینیب و  نوکی  ام  هللا  نم  ةوعد  ۀباجا 
[7 / 38 راحب :  ] رَفَک ْدَقَف  َیبأ  ْنَم  ِرَشَْبلا  ُْریَخ  ٌِّیلَع  هلآو : هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ّهنأ  ۀفیذح  نع  هیف  و 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ّهنأ  ةدانج  نب  ّیشبحنع  و 
ِبلاَط ِیبأ  ُْنب  ُِّیلَع  يِدَْعب  ِضْرْألا  یَلَع  یِشَم  ْنَم  ُْریَخ 

. قفانُم ّالإ  هیف  ّکشیالو  [ 12 / 32 راحب : ]
ّقح لهج  ام  هاَّیِإ و  ْمِهِـضُْغِبب  اَّلِإ  َنیِِقفاَنُْملا  ُفِْرعَن  اَّنُک  اَم  ِرَـشَْبلا  ِْریَخ  ْنِم  هللاو  ناک  َلاَق : ْمُکِیف  ٌِّیلَع  َناَک  َْفیَک  هللادـبع : نب  رباجل  لـیق  هیف  و 

. ًاریثک هللا  لوسر  عم  دهاج  اریغص و  یّلص  قّدص و  دقل  رفاک و  ّالإ  ٍّیلع 
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ینب ینعی  هورگ - نیا  هک  مرادیم  تسود  نم  هک  ییادـخ  نآ  ّقـح  هب  تفگ : يو  هک  داـه  نب  دادـش  نب  هّللادـبع  زا  تـسا  تـیاور  ینعی :

زا دعب  منک ، دای  يو  برق  لوسر و  کیدزن  هب  يو  هبترم  یلع و  ياهتلیـضف  اهتبقنم و  نم  ات  بش  تقو  ات  دادماب  زا  دنراذگب  ارم  هّیما -
. دننزب نم  ندرگ  دنریگب و  ارم  نآ 

ار يو  هک  دوب  هدرک  تافو  يو  ردارب  هک  ینامز  رد  متفر  حـلاص  نب  نسح  کـیدزن  هب  نم  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  یلجب  فیرظ  زا  و 
ردارب روگ  رس  رب  ار  وا  و  متفر ، يو  شیپ  تسا . تشد ] هن  تسا  ناتـسربق  يانعم  هب  هنابج   ] تشد رد  يو  هک : دنتفگ  ارم  سپ  منک . تیزعت 
نخس دوخ  ردارب  اب  باوخ  ردو  مدوب ، باوخ  رد  نم  يدمآ  نم  شیپ  وت  نوچ  تفگ : وا  مدرک . شسرپ  مداد و  تیزعت  ار  يو  متفای . دوخ 

زا نم ! ردارب  يا  متفگ : نم  هک  تفگ  دوـخ ؟ ردارب  اـب  یتـفگیم  هچ  باوـخ  رد  وـت  هک : متفگ  ار  يو  نم  هک  دـیوگیم  يوار  مـتفگیم .
! ردارب يا  متفای . اهلمع  همه  زا  رتلضاف  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  زامن و  ردارب ! يا  تفگ : یتفای ؟ رتلضاف  ار  مادـک  دوخ  ياهلمع 

. تسا هیودرم  نبا  بقانم  زا  همه  نیا  و  نیا ؛ اب  ّالا  دهدیمن  دوس  لمع  نآ  و  نادب ، ّالا  دهدیمن  دوس  لمع  نیا 
یبا نب  ّیلع  متفگ : نم  تشک ؟ هک  ار  هیدـّثلاوذ  هک : دیـسرپ  نم  زا  هشیاـع  تفگ : يو  هک  قورـسم  زا  تیاور  تسا  باـتک  نیا  رد  مـه  و 
رماث ار  يوج  نآ  ریز  هک  ییوج  رانک  رد  تشکب  ار  يو  ّیلع  هک  هّللاو  متفگ : ییوگیم ! هچ  هک  نیبب  تفگ : هشیاع  تشکب . ار  يو  بلاط 
داتفه متفر و  نم  سپ  دـهد . یهاوگ  ات  رآ  نم  شیپ  اجنآ  رد  تسا  هدوب  وت  اب  هک  یـسک  تفگ : هشیاع  ناورهن . ار  نآ  يالاب  دـنتفگیم و 
تفه رب  نامدرم  نآ  و  دندمآ ، عمج  درم  داتفه  ات  مدیزگیم  درم  هد  درم  هدفه  ره  زا  دندوب . رـضاح  اجنآ  هک  یناسک  زا  مدیزگرب  ار  درم 

ریز هک  ییوج  رانک  رد  تشکب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ار  هیدّثلاوذ  هک  دنداد  هاوگ  دندمآ و  هشیاع  کیدزن  هب  درم  داتفه  نآ  سپ  دـندوب . مسق 
نم هک  تشون  همان  نم  هب  يو  هک  دانک  تنعل  صاع  ورمع  رب  ادخ  تفگ : هشیاع  نآ  زا  دعب  ناورهن . ار  يو  يالاب  دـنیوگیم و  رماث  ار  نآ 

قورسم متشکب . اجنآ  رد  ار  يو  متفای و  رصم  لین  دور  رانک  رد  ار  هیدّثلاوذ 
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لها ّقح  رد  دشاب  هدومرف  يو  هک  ادخ  لوسر  زا  باب  نیا  رد  ياهدینش  هچ  وت  ات  هد  ربخ  ارم  ردام ! يا  متفگ : نم  نآ  زا  دعب  هک : دیوگیم 

ادخ هاگرد  هب  ناشیا  نیرتکیدزن  قیالخ و  نیرتهب  و  دنقیالخ ، نیرتدب  ناشیا  دومرف : يو  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هشیاع  ناورهن ؟
دوب و نز  نایم  هچنآ  ّالا  وا  نایم  نم و  نایم  دوبن  و  دنشکب ؛ ار  ناورهن  لها  هک  دنایناسک  نآ  ادخ  هاگرد  زا  اعد  تباجا  تلزنم و  هجرد  هب 

. وا ناداماد 
هک ره  تسا . ناـمدرم  نیرتهب  ّیلع  دومرف : [ 120  ] هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک : تفگ  يو  هک  هفیذـح  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  و 

. هدش رفاک  هک  تقیقح  هب  ینعم ، نیا  زا  دنز  زاب  رس 
بلاط یبا  نب  ّیلع  نم ، زا  دعب  دنوریم  نیمز  رد  هک  یناسک  نیرتهب  دومرف : ادخ  لوسر  تفگ : وا  هک  تسا  تیاور  هدانج  نب  یشبح  زا  و 

. قفانم ّالا  دنکیمن  کش  وا  رد  سک  چیه  و  تسا ،
نامدرم نیرتهب  ّیلع  هک  هّللاو  تفگ : رباج  امـش ؟ نایم  رد  یلع  دوب  هنوگچ  هک : دـنتفگ  ار  هّللادـبع  رباج  هک  تسا  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  و 

هک یتلاح  رد  درازگ  زامن  داد و  هقدص  و  رفاک ، ّالا  دشابیمن  لهاج  یلع  ّقح  هبو  ناشیا ، ینمـشد  هب  رگم  میتخانـشیمن  ار  ناقفانم  ام  دوب .
. يرایسب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  درک  داهج  و  دوب ، كدوک 

دوب و قداص  مّیود  سپ  مصخ . قیدـصت  تسا و  فلاخم  تیاور  هضراـعم  ثیداـحا  و  مصخ ، راـکنا  و  تسا ، یعّدـمتیاور  لّوا  ثیدـح 
امـش نیرتملاع  ینعی : ّیلع ، مکلـضفأ  ّیلع و  مکملعأ  مکملعأ و  ّیلع  تفگ : لوسر  هک  دنیوگیم  بصاون  ناثّدحم  رثکا  و  بذاک ؛ یلّوا 

و ( 95 ءاسن :  ) َنیِدِهاجُْملا ُهَّللا  َلَّضَف  هیآ  و  هلهابم ، هیآ  و  ربیخ ، ثیدح  و  ّيوشَم ، ریط  ثیدح  و  تسا ؛ ّیلع  امش  نیرتلضاف  و  تسا ، یلع 
زا تسا  رتهب  یلع  تبرـض  کیینعی  نیلَقّثلا ، ةدابِع  نِم  ٌریخ  ٍّیلع  ۀبرـضل  ثیدـح  و  متاخ ، هیآ  و  ّتبحم ، هیآ  و  سمخ ، هیآ  و  ریهطت ، هیآ 

: رعش تسا . يرتفُم  بِّذکم  درک ، تیاور  فلاخم  هکنایمدآ  نایرپ و  تدابع 
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اصّقنتم ُهتلّضف  يذلل  نکأامهنم  لضفأ  يالوم  ُلقأ  ام  یتم  ص:226 
اصَعلا  نم  یضمأ  فیسلا  اذه  لیق  اذإهفیَسب  يرزأ  ءرملا  نأ  رت  ملأ 

[. 117 / 105 راحب : ، 266 هقرهملا : مراوصلا  دیرگنب : ار  راعشا  نیا  رگید  ياه  لکش  ]
. مشاب هدروآ  دوخ  يالوم  هب  ناصقن  سپ  ناشیا ، ود  ره  زا  تسا  رتلضاف  نم  يالوم  میوگب  نم  هک  هاگره  ینعی :

. تسا اصع  زا  رتناُّرب  ریشمش  نیا  هک : دیوگ  نوچ  دروآرد  دوخ  ریشمش  هب  بیع  درم  هک  ینیبیمن 
رضاح هفیلخ  و  دوب ، ربنم  رد  يزور  یتفگ . ظعو  مرح  رد  و  يدوب ، نیما  هفیلخ  مرح  رد  امن  نبا  نامّزلا  ۀماّلع  هک  هدمآ  ۀحارلا  باتک  رد  و 

یبا ّیلع و  رد  ییوگیم  هچ  ظعاو ! يا  ینعی : لضفأ ؟ اـمهّیأ  رکبیبأ  ٍّیلع و  یف  لوقت  اـم  ظـعاو  اـی  تفگ : تساـخرب و  یـصخش  هفرغ . رب 
نبا و  درکب ، لاؤس  رارکت  لیاس  تبون  هس  ات  دوب ، هفیلخ  سلجم  هک  تخادـنا  هفرغ  هب  رظن  امن  نبا  تسا ؟ رتلـضاف  مادـک  ناـشیا  زا  رکب ؟

: ینعی نینِمالا ، نم  ّکنإ  فََخت  ّقحلا و ال  ُِلق  هک : دروآرب  زاوآ  هفیلخ  مّیـس  تبون  رد  دـشیم . شوماخ  درکیم و  هفیلخ  هب  رظن  یتبون  امن 
؛ ینانمیا هلمج  زا  وت  هک  سرتم  وگب و  ّقح 

مالسا رد  هک  يرگید  و  دننک ، کش  وا  ّتیهلا  رد  املع  هک  یصخش  نارضاح ! يا  تفگ : تفای  تزاجا  نتفگ  تسار  هب  نوچ  امن  نبا  سپ 
مهنعل یعمج - و  دـنیوگیم ، هلا  ار  یلع  هّللا - مهنعل  یعمج - دـننک ؟ بلط  ّتیلـضفا  قرف و  ناشیا  نایم  هنوگچ  دـننک ، کـش  وا  ناـمیا  و 
لوسر زا  دعب  دننادیم  ماما  یعمجو  ۀلالضلا ، نم  مهیده  هللا و  مهدشرأ  دننادیم ، ماما  نامثع  زا  دعب  یعمج  و  دننادیم ، ّیبن  ار  يو  هّللا -

هک ره  هک ، دـیوگیم  باتک  نیا  فّنـصم  و  کلاه ..  ّلاض و  هلمج  یقاب  و  دنامیقتـسم ، طارـص  رب  هفیاط  نیا  سپ  هّللا . مهرثکأ  لـصفالب ،
لوسر و ادخ و  هب  دراد  نامیا  هک  دوب  نآ  یتشهب  نمؤم  دورن . تشهب  رد  دوبن و  نمؤم  نکل  دنیوگ ، ملسم  ار  وا  درک  تداهش  هملک  راهظا 

[121  ] نامیا دیرم  يو  زا  هک  نکمی  تسا ، یلاعت  قح  تدارا  هب  تانیاک  هلمج  مصخ ، بهذم  هب  نوچ  و  ماما ؛ هدزاود  تماما 
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. دشاب هدوبن 

ِفَالآ َۀـَثاََلث  اَُهبَـسْحَأل  یِّنِإ  ُهَِلئاَضَف  َو  ٍِّیلَع  َِبقاَنَم  َرَثْکأ  اَم  سابع : نبال  لجر  لاق  ّهنأ  هیودرم  نبا  یناحلاصلا و  هاور  امک  ظـفاحلا  میعن  وبا  و 
[49 / 40 راحب :  ] ًاْفلأ َنِیثالَث  َیلِإ  اَهَّنِإ  ُلوُقَت  َو ال  ٍساَّبَع أ  ُْنبا  َلاَقف  ٍۀَبَْقنَم ،] ]

ةدابع فحـصملا  یلإ  رظنلاو  ةدابع  ۀـبعکلا  یلإ  رظنلاو  ةدابع  دـلاولا  هجو  یلإ  رظنلا  ةدابع و  ملاـعلا  هجو  یلإ  رظنلا  یبتجملا : باـتک  یف  و 
. لوصفلا تکن  یف  درو  کلذکو  ةدابع ؛ ٍّیلع  هجو  یلإ  رظنلاو 

! هّللا ناحبـس  تفگ : ار  ساّبع  هّللادبع  يدرم  هک : دناهدرک  تیاور  هیودرم  نبا  یناحلاص و  هک  نانچمه  تسا  هدروآ  ظفاح  میعن  وبا  ینعی :
یـس ات  ییوگیمن  ارچ  تفگ : ساّبع  هّللادبع  دـشاب . تلیـضف  تبقنم و  رازه  هس  هک  مربیم  نامگ  یلع ، لیاضف  بقانم و  تسا  رایـسب  هچ 

. ّیلع لیاضف  رد  ثیداحا  ینعی  دشاب ، رازه 
رد ندرک  رظن  و  تسا ، تداـبع  ردـپ  يور  رب  ندرک  رظن  و  تسا ، تداـبع  ندرک  ملاـع  يور  رد  رظن  هک  تسا  هدـمآ  یبتجم  باـتک  رد  و 

هیلع هللا  یّلـص  لوسر  لوصفلا . تکن  باتک  رد  تسا  هدمآ  نینچمه  و  تسا ؛ تدابع  یلع  يور  رد  ندرک  رظن  و  تسا ، تدابع  فحـصم 
. دینادرگ فحصم  هبعک و  نیرق  ار  یلع  هلآو 

اذـه فرـشأ  ام  هللا  ّالإ  هلإ  ال  هتدـهاشم : دـنع  اولاق  سانلل  زرب  اذإ  ًایلع  ّنأ  هانعم  دـناهتفگ : یناهفـصالا  یلجعلا  حوتفلا  وبا  يرابنالا و  نبا  و 
مالک نیا  ینعم  ینعی : اهلاثمأ ، یتفلا و  اذه  مرکأ  ام  هللا  ّالإ  هلإ  یتفلا ال  اذه  ملعأ  ام  هللا  ّالإ  هلإ  یتفلا ال  اذـه  عجـشأ  ام  هللا  ّالاإ  هلإ  یتفلا ال 

ال درمناوج . نیا  تسا  فیرش  هچ  هّللا  ّالا  هلا  ال  تلاح : نآ  رد  دنیوگ  دننیبب  ار  يو  مدرم  دیآنوریب و  مالسلا  هیلع  ّیلع  نوچ  هک  تسا  نآ 
. نیا لاثما  و  درمناوج ، نیا  تسا  میرک  هچ  هّللا  ّالا  هلا  ال  درمناوج . نیا  تسا  اناد  هچ  هّللا  ّالا  هلا  ال  درمناوج . نیا  تسا  ریلد  هچ  هّللا  ّالا  هلا 

، دنز غورد  هب  ّدح  ماما  هک  دیاشن  و  تسین ، ّدح  بجوم  یسک  رب  یسک  لیـضفت  و  تسا ، روصحم  عرـش  رد  تسا  دلج  بجوم  هچنآ  زین  و 
ناشیا لاح  ناصقن  هب  ضیرعت  تیاکش و  زج  درکیم  ناشیا  رکذ  نوچ  یلع  و  قاقحتسایب ، ینعی 
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بآ و  ار ، يراک  ناـماسیب  دـندرک  تعارز  ینعی : [، 117 / 23 راحب :  ] رُوبُّثلا اوُدَـصَح  َو  َروُرُْغلا  ُهْوَقَـس  َو  َروُجُْفلا  اوُعَرَز  لاق : اـمک  یتفگن ،
ٍۀَیْخَط یَلَع  َِربْصأ  ْوأ  َءاَّذَـج  ٍدَِـیب  َلوُصأ  ْنأ  َْنَیب  ِیئَتْرأ  ُْتقِفَط  َو  تفگ : رکبوبا  ّقحرد  و  ار ؛ كـاله  دـندیوردب  و  ار ، نتفیرف  ار  نآ  دـنداد 
يدوب لضفا  يو  رگا  انیبان . یتملظ  رب  منک  ربص  ای  هدـیرب ، یتسد  هب  مرب  هلمح  هک  نآ  ناـیم  مدرکیم  هشیدـنا  مداتـسیا ، رد  ینعی : ءاَـیْمَع ،

. يدرکن ناشیدب  روبث  هب  دصح  رورغ و  یقس  روجف و  عرز  تلاوح  و  وا ، لتق  يارب  يو  رب  يدربن  هلمح  یتسیاب 
. دـشابیمن تماما  قیال  تفگ ، غورد  رگا  و  دوبن ، هباحـص  چـیه  زا  رتلـضافيو  تفگ ، تسار  رگا  مکریخب . ُتسل  و  تفگ : رکبوبا  زین  و 

يو اب  رگید  یلیلد  و  هلآو ، هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  لاّمجو  دوب ، کیرـش  يو  اب  مه  طقیرا  هّللادبع  دننادیم . راغ  بحاص  ار  يو  فلاخمو ،
ّیلع زین  و  میلست ، ّالا  دندومنیمن  یتثاغتـسا  و  دندرکیمن ، یعزج  و  دندوب ، قثاو  لوسر  مالک  هب  ناشیا  هک  نیا  دوجو  اب  و  دندوب ، کیرش 

ردارب و  دوب ، داماد  زین  یلع  دوب ، نز  [ 122  ] ردپ رگا  و  تسا ، نآ  زا  هدایز  هبترم  نیا  و  دوب ، لوسر  شارف  بحاص  نآ ، ءازا  هب  مالسلا  هیلع 
ناشیا نارتخد  و  دوب ، رکبوبا  زا  یکی  هلمج  نآ  زا  دندوب  نز  هدجه  ار  لوسر  و  دوبن ]! هللا  لوسر  رسمه  هاگ  چیه  یناهما  [ ؛ یناه مأ  هب  نز 
تـسا مالکالام  يدندرکب ؛ یلعألا  مکُّبَر  اَنأ  يوعد  مهنم  ٌدحاو  ّلک  يدوبیم  يزیچ  نینچ  رگا  هک  هّللاب  ذوعن  دـندرواین . دـنزرف  لوسر  زا 
تشاد هک  یحالص  عرو و  دهز و  اب  رکب  یبا  نب  دّمحم  دوبیم ، یتّیحالـص  رکبوبا  رد  رگا  نارگید ، زا  دوب  رتریبخ  ردپ  لاح  هب  دنزرف  هک 

. ًانایع ًاراهج  يدرکن  اّربت  يو  زا 
هاور امک  بش - تقو  رد  دجـسم  رد  و  يدرکن ، دعاقت  مشاه  ینب  هلمج  اب  هام  شـش  يو  تعیب  زا  یلع  دوبیم ، قدص  ثیدـح  نیا  رگا  و 

. يدناوخن شیرق  مهللا ....  ياعد  ساّبع - نبا 
: لوقی هللا  لوسر  ُتعمس  لاق : يرافغ  رذیبأ  نع  تسا : هیودرم  نبا  باتک  رد  و 

اهسنا اهّنِج و  اهدوسأ و  اهرمحأ و  اهضیبأ و  یلع  ۀّمالا  هذه  یلع  ٍّیلع  لضف 
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یّلص ادخ  لوسر  زا  تفگ : يو  هک  تسا  تیاور  يراّفغ  رذیبا  زا  ینعی : [ 69 / 2 میقتسملا : طارصلا  ، ] ۀکئالملا ریاس  یلع  لیئربج  ِلضَفَک 

تسا لیئربج  لضف  نوچمه  نایرپ  نایمدآ و  رب  ناشیا  خرس  هایـس و  دیپس و  رب  تّما  نیا  رب  ّیلع  لضف  تفگیم : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا 
. ناگتشرف ریاس  رب 

: نورشعلا ربخلا 
لها ناریپ  نارتـهم  رمع  رکبوبا و  ینعی : ۀـنجلا ، لـهأ  لوهک  ادّیـس  رمع  رکبوـبأ و  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوـسرهک  دـننکیم  تیاور 

. دنتشهب
: هیلع لاکشالا 

یخأ و اذه  راصنألا ، نیرجاهملا و  ُخیش  اذه  تفگ : درک و  یلع  هب  تراشا  ربنم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  هدمآ  یهتنم  باتک  رد 
یف هللا  ُدَسأ  اذه  ۀّنجلا ، لهأ  بابش  يدّیس  نیـسحلا  نسحلا و  نیطبـسلاوبأ  اذه  يرـشب ، يرعـش و  یمد و  یمحل و  اذه  ینتخ ، یمع و  نبا 

. هضرأ
مالـسلا هیلع  یبّنلا  تیتأف  کل ، یل و  رفغتـسی  نأ  هلئـسأ  برغملا و  هعم  یّلـصأف  یبّنلا  یلإ  ینیعد  یّمُال : تلق  ۀفیذح : نع  حـیباصملا  یف  و 

کل و هللارفغ  کتجاح  ام  لاق : معن ؛ تلق : ۀفیذح ؟ اذه  لاقف : یتوص  َعِمَسف  هتعبتف  لتفنا  مث  ءاشعلا  یّلـص  یتح  یّلـصف  برغملا ، تیّلـصف 
ّنأ ۀّنجلا و  ِلهأ  ءاسن  َةدّیـس  َۀمطاف  ّنأب  ینرّـشُبی  ّیَلَع و  مّلـسی  نأ  ّهبر  نذأتـسا  ۀـلیللا  هذـه  لبق  ّطق  ضرألا  لزنی  مل  ٌکَلَم  اذـه  ّنإ  کّمُال ،

. ۀّنجلا لهأ  بابش  يدّیس  نیسحلا  نَسَحلا و 
ّمع رـسپ  و  تسا ، نم  ردارب  نیا  و  تسا ، راـصنا  رجاـهم و  ریپ  نیا  هک : مالـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  ینعی :

نارتهم تسا ، نیـسحو  نسح  نیطبـس  ردپ  نیا  و  نم ، مادنا  تسوپ  و  نم ، يوم  و  نم ، نوخ  و  تسا ، نم  تشوگ  نیا  و  نم ، داماد  و  نم ،
. وا نیمز  رد  تسا  ادخ  ریش  نیا  و  تشهب ، ناناوج 

زامن مور و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  شیپ  اتراذگب  ارم  هک  متفگ  ار  دوخ  ردام  نم  تفگ : وا  هک  هفیذح  زا  تیاور  تسا  حـیباصم  رد  و 
و مرازگب ، وا  اب  ار  ماش 
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زین هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپو  مدرازگ ، ماش  زامن  مدـمآ و  ربمغیپ  شیپ  سپ  وت . يارب  زا  نم و  يارب  زا  دـنک  رافغتـسا  ات  مهاوخرد  وا  زا 
نم زاوآ  نوچ  متفرب . هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  یپ  زا  نم  سپ  تفرب . نآ  زا  دـعب  دراذـگب . زین  ار  نتفخ  زامن  ات  درک  مامت  ار  ماـش  زاـمن 

ياهتـشرف نیا  هک  یتسرد  هب  ار . وت  ردام  ار و  وت  دازرماـیب  ادـخ  يراد ؟ تجاـح  هچ  دومرف : یلب . متفگ : تسا ؟ هفیذـح  نیا  تفگ : دینـشب 
تراشب ارم  و  نم ، رب  دـنک  مالـس  هک  [ 123  ] دوخ يادـخ  زا  تساوـخ  يروتـسد  بش . نیا  زا  شیپ  تسا  هدـماین  نیمز  هب  زگره  هک  تسا 

. دنتشهب ناناوج  نادّیس  نیسح  نسح و  و  تسا ، تشهب  لها  نانز  هدّیس  همطاف  هک  نآ  هب  دهد 
هب رییغت  فیرحت و  هب  دندینـشیم  تیب  لها  ّقح  رد  هک  یثیدـح  ره  دـننکیم . لقن  ثیدـح  فالخالب  نایبصان  نیـسح ، نسح و  ّقح  رد  و 

بلاغ يو  رب  لهج  و  هداـتفا ، وهـس  میظع  ار  يرتفم  تروص  نیا  رد  نکل  (، 46 ءاسن :  ) ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  دندادیم . تبـسن  دوخ 
یلص لوسر  ربمغیپ  و  دمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  تمدخ  هب  هّیعجشا  هک  تسا  روهشمو  دشابیمن . ریپ  تشهب  رد  هک  هتسنادن  و  هدوب ،
هلآو هیلع  هللا  یّلـص  لوـسر  دـمآ . هیرگ  رد  هیعجـشا  زوُـجَع ؛ َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـیال  تفگ : قـلخ  نسُح  تفارظ و  بعل و  قـیرط  رب  هلآو  هیلع  هللا 

: دومرف
ًاراَْکبأ َّنُهاَْنلَعَجَف  ًءاَْشنِإ  َّنُهاَنْأَْشنأ  اَّنِإ  هللا : لوقی  اّقح . ّالإ  ُلوقأ  ُحَزمأل و ال  ّینإ 

مینیرفایب میرآ و  دـیدپ  ار  ناشیا  هک  یتسرد  هب  دـیامرفیم : یلاـعت  قح  تسار . ّقح و  اـّلا  میوگیمن  و  منکیم ، حازم  ینعی : (، 36 هعقاو : )
زا و  دـندرگیم ؛ ناوج  اجنآ  ناریپ  ینعی  دـنوشیم ، ناوج  زاب  تشهب  رد  هک  تسا  ایند  نانز  زا  دارمو  ار ؛ ناشیا  مینادرگ  رکب  و  ار ، ناشیا 
ٌریخ امهوبأ  نیرِخالا و  نیلّوألا و  َنِم  ۀّنجلا  لهأ  بابش  ادّیـس  نیـسحلاو  نسحلا  هک : دندومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  تسا  اج  نیا 

: لاق ّهنأ  لوسّرلا  نع  يور  و  امهنم ؛
، زجعلا اهلخدیال  ّهنا  مهّلک و  نابش  ۀّنجلا  لهأ  ّنإ 

لوسر زا  دناهدرک  تیاور  و  تسا ؛ ناشیا  زا  رتهب  ناشیا  ردپ  و  نانیرخآ ، نانیلّوا و  زا  دنتـشهب  لها  ناناوج  نادّیـس  نیـسح  نسح و  ینعی :
هب ناریپ  و  دنشاب ، ناناوج  همه  تشهب  لها  دومرف : يو  هک  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
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. دنوریمن اجنآ 

. دنشابیم نارتهم  نیسح  نسح و  نارگید و  لثم  دنوشیم . ناوج  دنور  تشهب  هب  ناشیا  رگا  ثیدح ، نآرق و  رب  انب 
: هیبنت

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر 
، رفاکلا ۀّنَج  نِمؤملا و  ُنجس  اینّدلا 

هُسبَح و ربَقلا  رفاکلا و  ُۀّنَج  اینّدلاو  هیوأم  ۀّنجلا  هتیب و  رقفلا  نمؤملا و  ُنجـس  اینُّدـلا  يَور : و  رفاک ؛ تشهب  تسا و  نمؤم  نادـنز  ایند  ینعی :
تشهب و  تسا ، وا  هناخ  یـشیوردو  تسا ، نمؤم  نادنز  ایند  هک : دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دناهدرک  تیاور  ینعی : هیوأم ، رانلا 

. تسا وا  ياوأم  خزودشتآ  و  تسا ، وا  نادنز  ربقو  تسا ، رفاک  تشهب  ایند  و  تسا ، وا  ياوأم 
رد ناشیا  هک  اریز  دشاب ، هدومرف  ّتنج  ناشیاقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  رگم  دنـشابیمن  ناریپ  ّتنج  رد  هک  دش  تباث  نوچ  و 

، دندرب رسب  دارم  هب  تّذل و  هب  ایند 
اَْینُّدلا ُمُِکتاَیَح  ِیف  ْمُِکتاَبِّیَط  ُْمْتبَهْذأ 

رکبوبا ّنس  رد  زین  نینمؤملاریما  تساوخ ، ایند  لاس  هب  رابتعا  رگا  و  ایند ؛ یناگدـنز  رد  دوخ  ياهیـشوخ  دـیدربب  ینعی : (، 20 فاقحالا : )
دنع هتبلا  دـنرتَیلوا . هبترم  نیدـب  میهاربا  نامقل و  حون و  نامّدـقتم ، زا  و  دوب ؛ ناشیا  زا  رتهداـیز  رمع  هب  ناملـس  زین  و  رمع ، ّنس  رد  دوب و 

دق هتوم : ضرم  یف  لاق  رکبابأ  ّنأ  ماشلا : حوتف  هباتک  یف  دروأ  داقتعالا ، یبصانلا  بهذملا  ُّینامثع  وه  و  يدقاو ، هک  تسا  روهـشم  ءاملعلا 
؟ ۀّنجلا لها  دّیس  نوکی  فیک  هذه  هلاح  ناکنمف  مأ ال ، اهنم  جِرخا  يرعش  تیل  اهدروأ : يَور و  و  لخاد ....  ّینأ  ُتملع 

: هک تفگ  دوخ  گرم  ضرم  رد  رکبوبا  هک ، تسا  هدروآ  ماش  حوتف  باتک  رد  داقتعا ، یبصان  تسا و  بهذـم  یناـمثع  هک  يدـقاو  ینعی :
لاح هک  یسک  سپ  هنای . دنروآیم  نوریب  اجنآ  زا  ارم  هک  یمتسنادب  یکشاک  ندوب . [ 124  ] مهاوخ رد ....  نم  هک  منادیم  تقیقح  هب  نم 

؟ دوب تشهب  لها  رتهم  هنوگچ  وا  دشاب ، نینچ  يو 
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لاثما و  دنناشیا ؛ نآ  زا  رفن  هس  ندوب ، دنهاوخ  قلف  توبات  رد  هک  نت  هدزاود  نآ  هک : تسا  هدـمآ  [ 296 / 8 راحب :  ] تیبلا لها  ریسفت  رد  و 

: یلاعت هلوق  یف  انتداس  و  تسا ؛ روصحمان  ثیدح  نیا 
انَءارَبُک َو  انَتَداس  انْعَطَأ 

. دنناشیا ( 29 تلصف :  ) َنِیلَفْسَْألا َنِم  انوُکَِیل  انِماْدقَأ  َتَْحت  امُْهلَعَْجن  زا  دارم  و  دنناشیا ؛ ( 67 بازحا : )

: نورشعلا يداحلا و  ربخلا 

هراشا

ره دـندرکیمن ، ثوعبم  يربـمغیپ  هب  ارم  رگا  ینعی : رمع ، ثعبل  مکیف  ثعبأـمل  ول  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  هک  دـننکیم  تیاور 
ّالإ لیئربج  یّنع  أطبأ  ام  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک : دنیوگیم  نینچمه  و  دنداتـسرفیم ؛ يربمغیپ  هب  ار  رمع  امـش  نایم  رد  هنیآ 

: ینعی [ 62 یکجارک : بجعتلا  ، ] رمع یلع  َلََزن  دـق  هتننظ  اـّلإ  یحولا  یّنع  سبتحا  اـم  يور : و  ( 549 دشرتسملا : [ ؛ رمع ثََعب  دـق  ّهنأ  ُتننظ 
هدـمآ رگید  یتیاور  و  دناهداتـسرف ؛ رمع  کیدزن  هب  ار  يو  هک  مدرکیم  نامگ  هک  نیا  رگم  نم ، شیپ  هب  ندـمآ  زا  لیئربج  درکن  گنرد 

. هدمآ دورف  رمع  هب  یحو  رگم  هک  مدرب  نامگ  هک  ّالا  داتسیان  زاب  نم  زا  تقو  چیه  یحو  هک : تسا 

: هیلع لاکشالا 

دّمحم هب  داتفا و  وهس  ندمآ ، تساوخیم  ّیلع  هب  لیئربج  دنیوگیم : هک  مهازْخأ - هّللا و  مَهلَذَخ  هدحالَم - لوق  هب  تسا  هیبش  يرتفم  نیا 
ۀّبحمل امهنیب و  ۀـبارقلف  دوب . كدوک  يو  هک  نآ  رهب  زا  دـمآ ، دّـمحم  هب  تباـین ، مسا  هب  یلع و  تباـین  هب  هک : دـنیوگیم  یعمج  و  دـمآ ؛

. امهنیب
: رخآ باوج 

نیا نامی  نب  ۀـفیذح  زا  هبترم  هس  [. 428 / 8 يرابلا : حـتف   ] هن ای  مقفانم  هک  مراد  کش  نم  تفگ : رمع  هک  تسا  روطـسم  ناـشیا  بتک  رد 
: یلاعت هلوق  یف  یبلعثلا  نم  هانرکذ  ام  هلیلد  و  درکب ؛ لاؤس 

َنوُهَْتنُم ُْمْتنأ  ْلَهَف 
رد یبلعث  زا  میدرک  داـی  اـم  هک  تسا  نیا  شلیلد  ینعی : نیقفاـنملاب ، ًاـفاّرع  ناـک  ۀـفیذُح  ّنأ  ۀباحـصلا  نم  هریغ و  ّیلع و  نع  ( 91 هدئام : )

ّیلع و زا  تسا  تیاور  و  نوهَتنُم ؛ ُمتنأ  لَهَف  هیآ  نیا  ریسفت 
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، دوش لزان  يو  هب  یحو  هک  دیاش  هنوگچ  دوب ، کش  رد  نتشیوخ  مالسا  رد  هک  یسک  دوب . ناقفانم  هدنسانش  هفیذح  هک  هباحص  زا  وا  ریغ 

! ددرگ ءایبنا - متاخ  دّمحم - کیرش  يو  و 
بتارملا و یـصقا  هک  اریز  تسا ، هدوب  يّودـع  ینمـشد و  نیرتگرزبو  نیرتمیظع  ار  رمع  لوسر ، سپ  تسا ، قدـص  ثیدـح  نیا  رگا  و 

نمـشد زین  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحمو  دش . توف  رمع  زا  دّمحم  ببـس  هب  میظع  هجرد  نیا  و  تسا ، تّوبن  بترم  تاجرّدـلاو ، بصانملا 
مـشخ رمع  رب  هدـش و  فّسأتم  لوسر  يو ، زا  دـشاب  هداتفا  رّخأتم  یحو  هچ  ره  ّتیناسنا  ّتلبج  تهج  زا  هک  اریز  دوشیم ، رمع  ِنیرتمیظع 

زین رمع  و  ندـید ، تسیاـبیم  ار  دوـخ  نمـشد  تَرَک  دـنچ  يزور  ره  هـک  اریز  دـناجنر ، رد  رمع  تـسد  زا  ًاـمیاد  ببـس  نیدـب  و  هـتفرگ ،
. نینچمه

هک نآ  اب  تفای  زیچ  هچ  هب  هبترم  نیا  هک ...  منادیمن  دـنرادیم . زّوجم  ءایبنا  ءایلوا و  رب  ار  هریبک  هریغـص و  ياطخ  نایّنـس ...  بهذـم  هب  و 
لوبق داتسرف  هکم  هب  هّیبیدح  رد  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  و  دومن ؛ تقرافم  لَبُه  يّزُع و  تال و  تمدخ  زا  هک  دوب  تلوهک  ماّیا  رد 

هللا یّلص  لوسرو  هباحص ، زا  رگید  یعمج  اب  درکن  لوبق  رمع  دومرف ، حبذ  قلح و  هب  عضوم  نآ  رد  و  دومن ، مایق  راک  نادب  نامثع  و  درکن ،
دوخ ناشیا  نکب و  حـبذ  قلح و  نتـشیوخ  يارب  وت  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : هملـس  ّما  سپ  تفر . هملـس  ّما  میخ  هب  دـش و  كاـنمغ  هلآو  هیلع 

یقفانم لتق  هب  ار  وا  لوسر  و  دـندرکب ؛ حـبذ  قلح و  دـندش و  لجخ  ناـشیا  و  درک ، حـبذ  قلح و  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  لوسر  دـننادیم .
رما تفلاخم  و  تفرن ، يو  داتـسرف و  دـیز  نب  ۀـماسا  [ 125  ] رکـشل اـب  ار  يو  لوسر  و  تشکن ؛ ار  قفاـنم  نآ  درک و  ّدر  لوـسر  رب  دوـمرف ،

. درکن لوبق  دومرف  عّتمت  ّجح  هب  ار  وا  لوسر  عادولا  ۀجح  رد  و  دومن ؛ لوسر 
ّریغت لازیالب  تسنادیم  یحو  قیالو  لوسر  ار  رمع  یلاعت  يادـخ  رگا  لزا  رد  تسا . لاحم  هّللا  َِملَع  ام  فالخ  لمع  نایّنـس  کـیدزن  هب  و 

یحو بحاص  لوسر و  ار  دّمحم  رگا  و  دوب ، نینچ  هن  يدوب و  بجاو  يو  تلاسر  سپ  دوب ، لاحم 
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زا لوسر  و  تسا ، لاحم  نیا  هک  دشاب  هدوب  مولعم  ار  لوسر  سپ  تسا . لاحم  دوخ  و  دوب ، لاحم  ندـش  لزان  رمع  هب  یحو  سپ  تخانش ،

: دومرف یلاعت  قح  زین  و  دهدیمن ؛ ربخ  لاحم  عوقو 
َمَیْرَم ِْنبا  یَسیِع  َو  یسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 

)؛) 7 بازحا : )
ِهِدَْعب ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ 

. دتسرف يو  هب  یحو  هک  دیاش  هنوگچسپ  دوب ، هتفرگن  رمع  زا  یحو  تّوبن و  دهع  قاثیم و  یلاعت  قح  نوچ  ( 163 ءاسن : )
(40 بازحا :  ) َنیِِّیبَّنلا َمَتاخ  َو  هیآ  زین  و  رمعف ؛ تأـی  مل  نإ  و  تفگن : و  ( 6 فص :  ) ُدَمْحَأ ُهُمْـسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  هیآ : رد  و 

دوب اجنآ  رد  ءایبنا  تروص  هک  مدآ  توبات  رد  و  يدماین . متاخ  يو  يدوب ، رمع  تّوبن  يو  رّوصت  رگا  دمآ . هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  هب 
هب یلوسر  تثعب ، ات  مدآ  رود  زا  دوشیم  هتفگ  هک  ناـنچ  دوشیم ؟ لزاـن  يو  هب  یحو  هنوگچ  سپ  دوبن ، اـجنآ  رد  رمع  تروص  قاـّفتا  هب 
. قحال اب  هن  قباس و  اب  هن  دوبن . نایم  نآ  رد  زگره  رمع  و  قوبسم ، مّدقم  زا  دادیم  ربخ  قباس  و  اذک ،]  ] دمآیم لوسر  هب  يربمغیپ  دّمحم 

ٌمیِظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس 
(16 رون : )

َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ًاَدبَأ  ِِهْلثِِمل  اوُدوُعَت  ْنَأ  ُهَّللا  ُمُکُظِعَی 
(. 17 رون : )

: نورشعلا یناثلا و  ربخلا 

سک چیه  يدش ، لزان  باذع  رگا  ینعی : باطخلا ، نب  رمع  ّالإ  اجن  ام  باذـعلا  لزن  ول  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  لوسر  هک : دـنیوگیم 
. باطخ رمع  ّالا  یتفاین  تاجن 

صاع و ورمع  هیواعم و  هصفح و  هشیاع و  دـلاخ و  ناـمثع و  رکبوبا و  موهفم ، مکح  هب  يدـش  لزاـن  باذـع  رگا  نیرباـنب  هیلع : لاکـشالا 
: یلاعت هّللا  لاق  امک  ماع  داد  تراشب  یلاعت  قح  زین  و  کلذ ؛ نم  اشاح  و  زین ، لوسر  هکلب  يدندش ، كاله  ریبز  هحلط و 

َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 
ار و ناشیا  دنکن  باذع  یلاعت  يادخ  و  یـشاب ، ناشیا  نایم  رد  وت  هک  نآ  لاح  ار و  ناشیا  دنکن  باذـع  یلاعت  يادـخ  ینعی : ( 33 لافنا : )

هک نآ  لاح 
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هک نانمؤم  رافغتـسا  دوب  بیاغ  رگا  و  دـشاب ، رـضاح  رگا  تساوخ  نایملاع  ناـمأ  هب  ار  لوسر  دوجو  یلاـعت  قح  و  دـننک ؛ رافغتـسا  ناـشیا 

: یلاعت هّللا  لاق  دندرکیمن . رافغتسا  رمع  رکبوبا و 
ًارارْدِم ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  ای  َو 

(52 دوه : )
ًاراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو 

. دماین اجنیا  رد  رمع  رکذ  و  راهنا ؛ نیتاسب و  دالوا و  لاوما و  ریثکت  قازرا و  هعسوت  و  تسا ، ترفغم  ببس  نید  رد  رافغتسا  ( 12 حون : )
: تفگ لوسر  هک  هدمآ  نافلاخم  فیناصت  زا  هریغو  یبتجم  باتک  رد  هک  اّمعم 

. ضْرْألا ِلْهِأل  ٌناَمأ  ِیْتَیب  ُلْهأ  َو  ِءاَمَّسلا  ِلْهِأل  ٌناَمأ  ُموُجُّنلا 
: تفگ لوسرهک  دناهدروآ  بصاون  ياملع  زا  هریغ  یعاضق و 

، َقَرَغ اَْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  اََجن  اَهَبِکَر  ْنَم  ٍحُون  ِۀَنیِفَس  ِلَثَمَک  ِیْتَیب  ِلْهأ  ُلَثَم 
. دوشیم قرغ  دتـسیا  سپ  زاـب  سک  ره  و  دـبای ، تاـجن  دنیـشن  اـجنآ  رد  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  وچمه  نم  تیب  لـها  لـثم  ینعی :

رمع رکذ  و  تکاله ؛ ببـس  نآ  زا  [ 126  ] ار فّلخت  دُعابت و  و  دومرف ، تاجن  ببـس  ار  نتـشیوخ  نادـناخ  هب  کّسمت  مالـسلا  هیلع  لوسر 
هلمج و  دـبای ، تاجن  نتـشیوخ  هب  يو  هک  نآ  هن  تیب ؛ لها  لثم  يدوب  نارگید  تاجن  يو  تکرب  هب  يدوب  ياهجرد  ار  رمع  رگا  هک  درکن 

. دیوگ مالک  نیا  هک  دیاشن  سپ  باذع ، لوزن  زا  دوب  نمیا  يوامس  یحو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  و  دنوش ؛ كاله  وا  نایّنس 
مل یّمُأ  تیل  اـی  اـباُرت  ُتنک  ینتَیل  اـی  تفگیم : تفرگرد و  اروبثاو  ـالیواو  لوبقم  یـضرمان و  دوخ  لاـمعا  زا  داـتفا ، عزن  رد  رمع  نوـچ  و 

/30 قشمد : خیرات  554 ؛ دشرتسملا : ، ] رکبیبأ ردص  یف  ٌةرعَـش  تنک  ینتیل  یتفگ : ًامئاد  و  يدازن ؛ ارم  نم  ردام  یکـشاک  يا  ینعی : ینِدَلت ،
هب رکبوبا  سپ  رکبوبا . نت  رد  یمدوب  ییوم  هک  درکیم  اّنمت  رکبوبا . هنیس  رد  یمدوب  ییوم  نم  یکشاک  ینعی : [ 1150 / 3 باعیتسا : 343 ؛

. مالسا هب  دوب  رمع  زا  قباس  رکبوبا  و  رتَیلوا ، تاجن 
زا دش  عفدنم  لییارسا  ینب  زا  هک  ( 133 فارعا :  ) َمَّدلا َو  َعِدافَّضلا  َو  َلَّمُْقلا  َو  َدارَْجلا  َو  َنافوُّطلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  باذع  یـسوم  راگزور  رد  و 

مه و  تشاد ، یسوم  تلزنم  هک  دوب  لوسر  مه  تروص  نیا  رد  و  دوب ، نوراه  یسوم و  تکرب 
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زا مهریغو  یلجع  هیودرم و  نبا  ناّطق و  یناـحلاص و  يزاریـش و  حـیباصم و  بحاـص  يراـخب و  هک  ناـنچ  تشاد ؛ نوراـه  هباـثم  هک  ّیلع 
ّهنا ّیلعل : لاق  كوبت  ةازغ  یف  هللا  ُلوسر  زّهج  اّمل  الاق : مقرأ  نب  دـیز  بزاـع و  نب  ءاربلا  نع  دـننکیم : تیاور  فـالخالب  بصاون  ياـملع 
هار اّملف  هللا  لوسر  َعَبتأف  ًایلع  کلذ  غلبف  هنم  ُهَهِرَک  ءیـشل  ّالإ  هفّلخ  ام  سانلا : لاـق  هللا  لوسر  راـس  اّـملف  هفّلخ ؛ میُقت و  وأ  میقُأ  نأ  نُم  ّدـبال 
یّنم نوکَت  نأ  یضَرت  امأ  هل : لاق  یّنم ؛ هَتهرَک  ءیـشل  ینَتفّلخ  اّمنإ  نُولوُقَی  ًاسانا  تعمـس  نکلو  هللا  لوسر  ای  ال  لاق : ّمهم ؟ لاق : هللا  لوسر 

دنتفگ ناشیا  هک  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  زا  دناهدرک  تیاور  ینعی : َعَجَر ، َو  َیِـضَرَف  يدَعب ؟ َّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسُوم  نِم  َنوراه  ۀلزنَِمب 
وت متسیاب و  اجنیا  نم  هک  تسا  ّدبال  هک : دومرف  ار  یلع  كوبت ، يازغ  رد  درک  رکشل  يزاسراک  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچ  هک :

نوچ و  تخاس ؛ دوخ  ماقم  میاق  و  هنیدـم ، رد  تشاذـگب  ار  ّیلع  نآ  زا  دـعب  مرب . رکـشل  اب  نم  یتسیاب و  اـجنیا  وت  اـی  يورب ، رکـشل  هارمه 
رّدکم يو  زا  هک  تشاذگب  اجنیا  رد  نآ  يارب  زا  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک : دنتفگ  نامدرم  تفرب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر 

نوچ دش . ناور  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  بقع  زا  دیسر و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  كرابم  عمـس  هب  نخـس  نیا  سپ  دهاوخیمن . ار  يو  تسا و  هدش 
دنتفگیم نامدرم  یـضعب  هک  مدینـش  نکلو  هّللا ! لوسر  ای  هن . تفگ : ّیلع ! ای  دوب ؟ یّمهم  تفگ : دـید  ار  يو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر 

وت هک : تفگ  مالـسلا  هیلع  ربـمغیپ  یتـشاد . تهارک  نم  زا  يزیچ  ياهتـساوخن و  ارم  ینعی  هک  یتشاذـگ  هنیدـم  رد  نآ  يارب  زا  ارم  وـت  هک 
. دیدرگزاب دش و  یضار  ّیلع  تسین . ربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ّالا  یسوم  زا  یشاب  نوراه  تلزنم  هب  نم  زا  هک  يوشیمن  یضار 

هب دنبای و  تصرف  هک  نکُمی  دنتشاد . تّوق  هنیدم  یلاوح  رد  ناقفانم  و  تسا ، رود  هنیدم  زا  كوبت  دومرف : لوسر  هک  دوب  نآ  نیا ، ببس  و 
. نم ای  یشاب  اجنیا  وت  ای  دیاب  سپ  تاروع . سفن و  لام و  هب  دورب  یتحوضف  دنرآ و  هلیاغ  هنیدم 

یلع هللا  ُۀَّجُح  ٌّیلَع  انأ و  لاق : یبّنلا  ّنإ  کلام : نب  سنأ  نع  هیودرم  نبا  نع 
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. هدابع

. هللا ِلوسر  نِم  لوانتَی  اّمنإف  یبَسَح  نِم  ینید و  نِم  َلَوانت  نَمَف  یبّنلا  ُبَسَح  یبَسَح  یبّنلا و  ُنید  ینید  لوُقی : َناک  ًایلع  ّنأ  هبقانم  یف  و 
ُمَتاَـخ َلاَـقَف : َنِینِمْؤُْملا  َریِمأ  َرَکَذ  َو  هیلع  ینثأ  هللا و  دـمحف  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  ُنَسَحلا  بَطَخ  لاـق : ّهنأ  [ 127  ] لـیفطلا یبأ  نع  هیف  و 

َو ال َنُولَّوألا  ُهَقَبَـس  اَم  ٌلُجَر  ْمُکَقَراَف  ْدََقل  ُساَّنلا ! اَهُّیأ  َلاَق : َُّمث  َنیِِحلاَّصلا ؛] َو   ] ِءاَدَـهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّصلا  ُریِمأ  َو  ِءاَِیْبنْألا  ِمَتاَخ  ُّیِـصَو  َو  َنیِّیِـصَْولا 
و ِهیدی ، یَلَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  یَّتَح  ُعِجْرَی  اَمَف  ِهِراَسَی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  ُِلتاَُقیَف  َۀَـیاَّرلا  ِهیِطُْعی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  ْدََـقل  َنوُرِخْآلا  ُهُکِرْدـُی 
میرم و نب  یـسیع  حوُِرب  ِعفُر ]  ] جرع اهیف  یّتلا  ۀلیللا  یف  هحورب  جِرُع  یـسوم و  ُّیـصو  اهیف  هللا  ِضبَق  یّتلا  ۀلیللا  یف  ّلج  ّزع و  هللا  ُهَضَبَق  دََقل 

ِینَفَرَع ْنَم  َلاَق : َُّمث  ٍمُوْثلُک ، ِّمُال  ًامِداَخ  اَِهب  َيِرَتْشَی  ْنأ  َداَرأ  ِِهئاَطَع  ْنِم  ائیَـش  ّالِإ  ًۀَِّضف  َو ال  ًابَهَذ  َكََرت  اَم  هللاو  نآرقلا ، اهیف  لزنأ  یتلا  ۀـلیللا  یف 
مث َبوُقْعَی ، َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو  َفُسُوی ] َلْوَق   ] َۀَـیالا ِهِذَـه  اََلت  َُّمث  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنأَف  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ِینَفَرَع  ْدَـقَف 

ًۀَمْحَر َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُْنب  اَنأ  َو  ِرِینُْملا  ِجاَرِّسلا  ُْنبا  اَنأ  َو  هنذإب  ِهَّللا  َیلِإ  یِعاَّدلا  ُْنبا  اَنأ  َو  ِریِذَّنلا  ُْنبا  اَنأ  َو  ِریِشَْبلا  ُْنبا  اَنأ  لاقف : هللا  باتک  یف  ذخأ 
مُهَتَیَالَو َو  مُهَتَّدَوَم  ُهَّللا  َضَرَْتفا  َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْهأ  ْنِم  اَنأ  َو  ًاریِهْطَت  ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذأ  َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْهأ  ْنِم  اَنأ  َو  َنیَِملاَْـعِلل 

[361 / 43 راحب :  ] یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسأ  ُْلق ال  هلآو : هیلع  هللا  یّلص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َلَْزنأ  اَمِیف  َلاَقَف 
مییادخ تّجح  یلع  نم و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک : کلام  سنا  زا  دنکیم  تیاور  وا  هک  هیودرم  نبا  زا  تسا  تیاور  ینعی :

. وا ناگدنب  رب 
هک سک  ره  تسا . ربمغیپ  بسح  نم  بَسَحو  تسا ، ربمغیپ  نید  نم  نید  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هیودرم  نبا  بقاـنم  رد  و 

. ادخ لوسر  زا  دشاب  هتفرگارف  هک  یتسرد  هب  نم ، بسح  زا  نم و  نید  زا  تسا  هتفرگ  ارف 
هک بش  نآ  رد  تفگ : وا  هک  تسا  تیاور  لیفّطلایبا  زا  باتک  نیا  رد  و 
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ار یلع  نینمؤملاریماو  تفگب ، ادخ  يانث  دمح و  دناوخ . هبطخ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نسح  بش ، نآ  حابـص  رد  درک  تافو  یلع  نینمؤملاریما 
هک تقیقح  هب  نامدرم ! يا  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  و  ار ، نادیهش  ناقیّدص و  ریماو  ار ، ناربمغیپ  متاخ  ّیـصو  و  ار ، ناّیـصو  متاخ  درک ، دای 

دندرکن و تقبس  وا  رب  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  وچمه  نانیلّوا  هک  امـش  زا  هدرک  تقرافم  تسا و  هتفر  نوریب  امـش  نایم  زا  يدرم 
و يداد ، ودب  تیار  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و  دننکیمن ، یتدایز  لمع  هب  ار  وا  و  دنـسریمن ، رد  وا  هب  نانیرخآو  دنتفرگن ، یـشیپ 
رّفظم و ّالا  يدرکن  تعجارم  ازغ  زا  هعفد  چـیه  و  وا ، پچ  تسد  زا  لیئاکیم  يدوب و  وا  تسار  تسد  زا  لیئربج  يدرک . لاتق  نمـشد  اب  وا 
- یـسوم ّیـصو  بش  نآ  رد  مه  هک  دـش  ادـخ  هاگرد  هب  هک  یبش  رد  و  يدوب ؛ هداد  يزوریف  حـتف و  وا  تسد  رب  یلاعت  يادـخ  و  روصنم ،

ورف بش  نآ  رد  ار  نآرق  هک  دش  ادخ  هاگرد  هب  یبش  رد  و  دندرب ، نامسآ  هب  ار  یسیع  بش  نآ  رد  مه  و  دیـسر ، تافو  ار  نون - نب  عشوی 
هک دوب  مرد  دصتفه  نآ  دوب  هدنام  زاب  وا  ياطع  زا  هک  يزیچ  ّالا  رز  هن  میـس و  هن  تشاذگن ، چیه  يو  ایند  زا  هک  ادخ  ّقح  هب  و  دنداتـسرف ؛

دـسانشن ارم  هک  ره  و  دسانـش ، دوخ  دسانـش  ارم  هک  ره  تفگ : نآ  زادـعب  دریگب . موثلکّما  شرتخد  يارب  زا  یمداخ  نادـب  هک  تساوخیم 
يوریپ ینعی : (، 38 فسوی :  ) َبوُقْعَی َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو  دـناوخب : هیآ  نیا  [ 128  ] نآ زا  دعب  دّمحم . رـسپ  نسح  منم 
دومرف نآ  زا  دعب  هدرک . رکذ  نآرق  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  فسوی  نخس  نیا  و  ار ؛ بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  دوخ  ناردپ  ّتلم  منکیم 
تمحر رسپ  نم  و  مرینم ، جارسرسپ  نم  و  وا ، نامرف  هب  ادخ  هاگرد  هب  ماهدننکتوعد  رـسپ  نم  و  مریذن ، رـسپ  نم  و  مریـشب ، رـسپ  نم  هک :

رّهطم هزیکاپ و  كاپ و  ار  ناشیا  و  درک ، رود  ار  تسیاشان  سجن و  سجر و  ناـشیا  زا  یلاـعت  يادـخ  هک  مایتیب  لـها  زا  نم  و  مناـیملاع ،
: هک دومرف  نآ  زا  دـعب  تسا . هدـینادرگ  بجاو  ضرف و  ار  ناشیا  یتسود  تیالو و  ّتبحم و  یلاعت  يادـخ  هک  مایتیب  لـها  زا  نم  و  درک ،

یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  دومرف : یلاعت  قح  دمآ  دورف  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  دّمحمرب  هچنآ 
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. نم تیب  لها  نم و  ناشیوخ  ّتبحم  تّدوم و  ّالا  يدزم  يرجا و  امش  زا  مهاوخیمن  دّمحم ! يا  وگب : ینعی : (، 23 يروشلا : )

دندرک بسک  اذک ]  ] رش زا  تباین  هلاوح  هک  هجرد  نیدب  تراهط  تمـصع و  جرد  اب  دراد  ایلوا  ایـصوا و  نیدنچ  هبترم  هک  نینمؤملاریما  و 
. دوب ّکش  هب  نتشیوخ  مالسا  رد  دوخ  رمع  مصخ ، معز  هب  و  رتیرحأ ، رتَیلوا و 

: نورشعلا ثلاثلا و  ربخلا 

هراشا

: تفگ لوسر  هک  دننکیم  تیاور 
دعـس ۀّنجلا و  یف  نمحرلادبع  ۀّنجلا و  یف  ریبز  ۀّنجلا و  یف  هحلط  ۀّنجلا و  یف  ّیلع  ۀّنجلا و  یف  نامثع  ۀّنجلا و  یف  رمع  ۀـّنجلا و  یف  رکبوبأ 

، ۀّنجلا یف  دیز  نب  دیعس  ۀّنجلا و  یف  صاّقو  یبا  نب 
و تشهب ، رد  ریبز  و  تشهب ، رد  هحلط  و  تشهب ، رد  یلع  و  تشهب ، رد  ناـمثع  و  دـشاب ، تشهب  رد  رمع  و  دـشاب ، تشهب  رد  رکبوبا  ینعی :

. دنشاب تشهب  رد  دیز  نب  دیعس  و  تشهب ، رد  صاّقو  یبا  نب  دعس  و  تسا ، تشهب  رد  فوع  نمحّرلادبع 

: هیلع لاکشا 

يو رگا  هن ؟ ای  مناقفانم  زا  نم  هک  ادـخ  هب  ار  وت  مهدیم  دـنگوس  ینعی : انأ ؟ نیقفاـنملا  َنِمأ  هللااـب  َُکتدـشن  تفگ : هفیذـح  هب  يزور  رمع 
دوبن اور  مصخ  بهذم  هب  و  هفیذح ؛ زا  يدوبن  لاؤس  هب  جاتحم  و  يدوبن ، کش  هب  دوخ  راک  رد  تراشب ، هب  يدوب  هدرک  قیدصت  ار  لوسر 

. بذکو تسا  يرتفم  ثیدح  نیا  هک  دش  مولعم  سپ  هفیذح . زا  دنک  رابختسا  دنک و  لوسر  بیذکت  رمع  هک 
ناشیا بهذم  هب  هک  اریز  دنامب ، یقاب  عّزنلا  دـنع  گرم و  رد  هب  هک  تسا  نآ  یقیقح  هب و  ٌعفتنم  نامیا  هک ، دـنیوگیم  نافلاخم ]...   ] زین و 

حبق نسُح و  و  دـشابیمن ، یـضارتعا  يو  رب  تسا  کلملا  کلام  يو  و  دـهد ، يو  هب  رفک  دناتـس و  زاب  ناـمیا  یلاـعت  قح  هک  تسا  زیاـج 
نوعرف اب  ناشیا  زورما  هداد . ناشیدب  رفک  دشاب و  هدناتسزاب  ناشیا  زا  نامیا  گرم ، ِرد  هب  هک  نکُمی  سپ  عفترم . ناشیا  کیدزن  هب  نیّیلقع 

هک دیاشن  تسا  ّقح  بهذم  نیا  رگا  و  دنشابیم ؛ خزود  رد  ناماه  و 
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یتـشهب هنوگچ  وا  سپ  دـشاب ، يو  بحاـصُم  ناطیـش  هک  ار  یـسک  ینیرتـعَی . ًاناطیـش  یل  ّنإ  تفگ : رکبوـبا  و  دـیوگ ؛ نینچ  ربـخ  لوـسر 

یفوک مثع  نبا  حوتف ، بحاص  لوق  ثیدـح ، بذـک  رب  لیلد  و  تسین ، مّلـسم  یفان  و  دـش ، تباـث  یلع  ینمؤم  مصخ ، معز  هب  و  دـشابیم ؛
/2 حوتف :  ] هیدـفت امأ  رانلا  یلإ  داقی  كابأ  ادـغ  تیأر  ّکنأ  ول  ّینب ! ای  ندـنک : ناج  عزن  رد  تفگ  هّللادـبع  هب  رمع  تفگ : يو  هک  یبصان 

یتـشهب يو  رگا  سپ  هن ؟ اـی  يرخیم  زاـب  ار  يو  وـت  خزود ، هب  دنـشکیم  دـنربیم و  ار  يو  هک  ینیب  ار  دوـخ  ردـپ  وـت  رگا  ینعی : (، 329
. هّللادبع زا  درکیمن  [ 129  ] تناعتسا نیا  دوبیم 

: هللا لوسر  لاق  هک : هدمآ  حیباصم  رد  و 
، ینَبَضغأ اهبضغأ  نمف  یّنم  ٌۀعَضب  ۀمطاف 

هب و  دشاب ؛ هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا . نم  مادنا  زا  ياهراپ  همطاف  هک : دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  ینعی :
زا و  تسا ، هدیجنر  ناشیا  زا  ببـس  نیدـب  لوسر  سپ  دـندیناجنرب ، ار  يو  دـنتفرگ و  زاب  همطاف  زا  ار  كدـف  نامثع  رمعو و  رکبوبا  قاّفتا 

: یلاعت هّللا  لاقو  هدیجنر ؛ یلاعت  يادخ  لوسر ، جنر 
ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

یلاعت يادخ  دنکیم  تنعل  ار ، ادخ  لوسر  ار و  ادخ  دنناجنریم  هک  یناسک  نآ  یتسرد  هب  هک : دومرف  یلاعت  يادـخ  ینعی : ( 57 بازحا : )
رمع و هب  ار  نتشیوخ  ریـشمش  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  و  هدننک ؛ راوخ  یباذع  ناشیا  يارب  زا  تسا  هداهنب  و  ترخآ ، ایند و  رد  ناشیدب 

بحاصرب ّدر  دناوخیم ، نآرق  ای  دنکیم  زامن  يو  هک  دندومن  لّلعت  دندرک و  عانتما  ابا و  داتـسرف  یجراخ  یعدـبُم و  لتق  هب  داد و  رکبوبا 
ْمُکاعَد اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : هّللالاق  و  يدومرفن ؛ دوخ  تسا  مارح  يو  لتق  هک  یتسناد  لوسر  رگا  عرش ،

و دناوخب ؛ ار  امـش  نوچ  ار  ادخ  لوسر  ار و  ادخ  دـینک  تباجا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  نآ  يا  دومرف : یلاعت  قح  ینعی : ( 24 لافنا : )
. نادواج خزود  شتآ  دشاب  ار  وا  هک  یتسرد  هب  دربن ، ناشیا  نامرف  دنک و  ادخ  لوسر  ادخ و  نایصع  هک  ره  هک : دومرف  یلاعت  قح  مه 
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ذنم ُتککش  ام  تفگ : رمع  هک  دناهدرک  ناناملـسم  عامجا  يوعد  ثیدح  نیا  رد  يدهلا  ملع  دیفملا و  خیـش  وتسا  روهـشم  املع  نایم  و 

انـسلأ ُتلقف : یلب ؛ لاقف : ٍّیبَِنب ؟ َتسلأ  هللا ! لوسر  ای  تلق : هیلإ و  ُتئج  ّینإف  ۀّکم ، لهأ  مالـسلا  هیلع  هللا  لوسر  هیف  یـضاق  موی  ّالإ  ُتملـسأ 
نأ انَتدَـعَو  َسیَلفأ  هل : ُتلقف  کل ؛ ٌریخ  اهّنکلو  ۀـّیندب  تسیل  اّهنإ  لاقف : کسفَن ؟ نِم  ۀـّیندلا  یطُعت  َمالَعَف  هل : ُتلقف  یلب ؛ لاـق : نینمؤملاـب ؟
رمع ینعی : یلاعت ، هللاءاش  نإ  اهلخُدنَـسَف  لاق : ال ؛ تلق : ماعلا ؟ اهلِخُدتنأ  ِکتدَعَو  لاق : اهلخدـن ؟ ّالأ  انل  امف  تلق : یلب ؛ لاق : ۀّـکم ؟ لُخدـَن 
هّکم لـها  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  زور  نآ  رگم  مدروآ ، مالـسا  هک  ماـگنه  نآ  زا  مدرواـین  کـش  زگره  نم  هـک : تـفگ 

: متفگ یلب . دومرف : يربمغیپ ؟ وت  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : متفر و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  کیدزن  هب  نم  سپ  دیدرگ . زاب  درک و  هحلاصم 
ناصقن نیا  تفگ : هکم ؟ لها  اب  يدرک  هک  هحلاصم  نیا  هب  يدروآ  دوخ  سفن  هب  ناصقن  ارچ  متفگ : ار  يو  یلب . تفگ : میناـنمؤم ؟ اـم  هن 

هب ارچ  سپ  متفگ : یلب . دومرف : ربمغیپ  میور ؟ هکم  هب  ام  هک  يدوب  هداد  هدـعو  ار  اـم  هن  متفگ : نم  تسا . رتهب  نیا  ار  وت  نکلو  ارم ، تسین 
هّللا ءاش  نا  يور . هکم  رد  هک  دـشاب  دوز  سپ  دومرف : ربمغیپ  هن . متفگ : هکم ؟ يور  رد  لاسما  هک  مداد  هدـعو  دومرف : ربمغیپ  میتفرن ؟ هکم 

. یلاعت
رد وت  یلع ، ای  ینعی : ۀّنجلا ، یف  ُکتعیش  ۀّنجلا و  یف  َتنأ  ّیلع ! ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یناملـس  ریـسفت  رد  و 
[. اذک  ] دوب میظع  یحتف  یعّدم  فارتعا  رارقا و  يواعد  رد  و  دوب ؛ ّتنج  لها  ياملع  زا  يو  و  دنشاب ؛ تشهب  رد  وت  هعیش  و  یشاب ، تشهب 
نم تیبلا و  ّنقِرحُال  ّالإو  تیهتنا  نئل  كدی  یف  عمتجت  یتلا  ُعومجلا  هذه  ام  ۀمطاف ! ای  تفگ : رمع  هک  تسا  روهشم  ثیدح  باحصا  شیپ 
امل ۀّنجلا  لهأ  نم  رمع ] ناک  نإ  . ] رمع نم  اظیلغت  اذه  ناک  اّمنإ  هراذعتسا : یف  لاق  مث  هیوهار  نب  [ 130  ] قحساوبا ثیدحلا  اذه  دروأ  هیف ؛

، ۀّنَجلا َنِم  ٌءيرب  ّهنأ  ٌحضاو  ٌلیلد  اذه  نیسحلاو و  نسحلا  ّیلع و  ۀمطاف و  نم  هیف  نم  هللا و  لوسر  تنب  تیب  قرحأ 
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ار و هناخ  نیا  منازوسب  ّالاو  بوخ ، یتسیا  زاـب  راـک  نیا  زا  رگا  تسا ؟ هدـش  عمج  وت  تسد  رد  نیا  تسیچ  همطاـف ! يا  تفگ : رمع  ینعی :

نیا هک : هتفگ  رمع  يارب  زا  نتـساوخ  رذع  رد  نآ  زا  دعب  و  تسا ؛ هدروآ  هیوهار  نب  قاحـساوبا  ثیدـح  نیا  و  تسا ؛ هناخ  نیا  رد  هک  نآ 
زا يدوب  وا  رد  هک  ار  سک  نآ  و  یتخوسن ، ار  ادـخ  لوسر  رتخد  هناخ  يدوب ، تشهب  لـها  زا  رمع  رگا  سپ  درکیم . رمع  هک  دوب  یتشرد 

. هّلل دمحلا  تسا ...  رازیب  يرب و  تشهب  زا  هک ...  نآ  رب  تسا  نشور  یلیلد  نیا  و  یتخوسیمن ، نیسحو  نسح  یلع و  همطاف و 

: هیبنت

، داتفا عزن  رد  هحلط  نوچ  هک ، درک  داریا  دـقتعم  رد  دـمتعم  باتک  رد  یتشپروت ] لضفلاوبا  نیدـلا  باهـش  اذـک .  ] یتُسب ناروت  نب  باـهش 
ماما تعیب  هک  نآ  یب  دریمب  هک  ره  هک ، مدینش  لوسر  زا  نم  هک  منک  تعیب  وت  رب  ات  هدب  تسد  تفگ : ّیلع و  باحصا  زا  دناوخب  ار  يدرم 

. ًۀّیلهاج ًۀتیَم  َتام  ماماإ  ۀعیب  یف  نُکَی  َمل  َتام و  نَم  هک : ترابع  نیدب  دوب ، ّتیلهاج  يو  گرم  دشاب ، يو  ندرگ  رد 
ّینأف تنأ  نم  یل : لاقف  قمر ؛ رخآب  عیرـص  وه  ۀـحلطب و  ُتررم  لاق : ّهنأ  یـسودسلا  ةأزجم  نع  هبقانم  یف  هیودرم  نب  رکبوبأ  هدروأ  هلثِم  و 

؛ ّیلع نینمؤملاریمأل  کُِعیابأ  یّتح  َكَدَـی  دـمف  لاق : یلع ؛ نینمؤملاریمأ  باحـصأ  نم  ٌلجر  ُتلق  لاق : ردـبلا ؛ ۀـلیل  رمقلاک  کـهجو  يرأ 
[183 یمزاروخ : بقانم   ] هَبَحن یضق  مث  ینَعَیابف ؛ يدی  ُتطسبف 

هداتفا وا  متشذگب و  هحلط  زا  نم  تفگ : وا  هک  یسودس  ةأزجم  زا  تیاور  بقانم ، باتک  رد  هیودرم  رکبوبا  تسا  هدروآ  ار  نیا  لثم  ینعی :
نم متفگ : منیبیم . هدراـهچ  بش  هاـم  نوـچمه  ار  وـت  يور  نم  هک  یـسک  هچ  وـت  تفگ : ارم  دوـب ، یقاـب  يو  رد  هـک  یقمر  رخآ  و  دوـب ،

متفرگب ار  وا  تسد  نم  سپ  یلع . نینمؤملاریما  يارب  زا  منک  تعیب  وت  رب  ات  ریگب  نم  تسد  تفگ : یلع . نینمؤملاریما  باحصا  زا  مايدرم 
: یلاعتهّللا لاق  امک  تسین . لوبق  هبوت  تقو ، نیا  رد  هک  تسنادن  نکل  درمب . نآ  زا  دعب  درک و  تعیب  نم  رب  هحلط  و 

ٌراَّفُک ْمُه  َو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َال  َو  َنْآلا  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  یَّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُۀبْوَّتلا  ِتَْسَیل  َو 
(18 ءاسن : )
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: نیا ات  ندش  قرغ  لاح  رد  دوب  نوعرف  هبوت  نوچ  هبوت  نیا  و   ؛

َنیِدِسْفُْملا َنِم  َْتنُک  َو  ُْلبَق  َْتیَصَع  ْدَق  َو  َنْآلآ 
راکتمدـخ تسد  زین  و  ناراکهبت ؛ نادـسفم و  هلمج  زا  و  يدوب ، یـصاع  نیا  زا  شیپ  و  يروآیم ، ناـمیا  ماـگنه  نیا  ینعی : ( 91 سنوی : )

. دشابیمن یلع  تسد  و  دوبن ، وا  لیکو  بیان و  نوچ  یلع 
ُتیتأ یتـح  ُتقلطنا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نم  مهنیب و  ناکيذـلا  ةرـصبلا  لـهأ  نم  ناـک  اّـمل  لاـق : ّهنأ  ةرمـس  نبا  نع  هیودرم  نبا  بقاـنم  یف 

لهأ نم  ُتلق : لـجّرلا ؟ نّمم  َتلاـقف : هلهأ  مالـسلا و  هیلع  یبّنلا  یَلَع  ُتمّلـسف  لاـق : لـاله  ینب  نم  ثراـحلا  تنب  ۀـنومیم  ُتیتأـف  ۀـنیدملا 
[131  ] هب َّلُض  َّلَض و ال  ام  هللاَوَف  هب ، قَحلاَف  تلاق : مَعَن ؛ تلق : ًاّیلع ؛ َتعیابف  تلاـق : ۀـفوکلا ؛ نِم  تلق : قارعلا ؟ لـهأ  ّيأ  نم  تلاـق : قارعلا ؛

، لالّضلا ّالإ  ّقحلا  دعب  اذامف  ًاثالث  اهَتلاق 
نآ مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هرـصب و  لها  نایم  نوچ  تفگ : وا  هک  هرمـس  نبا  زا  تیاور  تسا  هدـمآ  هیودرم  نبا  بقاـنم  رد  ینعی :

. يو تیب  لها  ربمغیپ و  رب  مداتـسرف  مالـس  تفگ : هرمـس  نبا  متفر . ثراح  رتخد  هنومیم  شیپ  رد  هنیدـم  هب  اـت  متفر  نم  دـش ، عقاو  هیـضق 
رب يدرک  تعیب  هک : دومرف  هفوک . زا  متفگ : قارع ؟ لها  مادک  زا  تفگ : قارع . لها  زا  متفگ : تسا ؟ موق  مادک  زا  درم  نیا  تفگ : هنومیم 

راـب هس  نخـسنیا  دـنوشن . هارمگ  ودـب  و  تسین ، هارمگ  و  ّیلع ، دـشن  هارمگ  هک  هّللاو  تسا . وا  اـب  ّقح  تفگ : هنومیم  يرآ . متفگ : یلع ؟
. دوبن یتشهب  ّلاض  و  دنشاب ، ّلاض  ریبز  هحلط و  دوبن ، ّلاض  یلع  نوچ  یهارمگ . تلالض و  ّالا  دشابیمن  قح  زا  دعب  و  تفگ :

: لاق ّهنأ  ّیلع  نع  هیف  و 
هیف تَلغف  ًۀقرف  هتبحأ  و  تیجنف ، هیف  تقدصف  ۀقرف  هتّبحأ  لیئارسا  ینب  یف  یسیع  ِلَثَمَک  ۀّمالا  هذه  یف  یلَثَم 

[. 314 / 35 راحب : دیرگنب : ]
: هلآو هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  لاق  ّهنأ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  هیف  و 

یِسْفَِنل ُهَرْکأ  اَم  ََکل  ُهَرْکأ  َو  یِسْفَِنل  ُّبِحُأ  اَم  ََکل  ُّبِحُأ  یِّنِإ  ّیلع ! ای 
[. 253 / 1 هیقفلا : هرضحیال  نم  باتک  ]
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يو یهورگ  هک  لیئارـسا  ینب  رد  تسا  یـسیع  لثم  وچمه  تّما  نیا  رد  نم  لثم  دومرف : يو  هک  یلع  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  ینعی :

كاله دـندرک ، ّولغ  يو  رد  و  دنتـشاد ، تسود  ار  يو  یهورگ  و  دـنتفای ؛ تاـجن  سپ  دـندوب ، قداـص  يو  ّقح  رد  و  دنتـشاد ، تسود  ار 
. دندش كاله  سپ  دنتشاد ، نمشد  ار  يو  یهورگ  و  دندش ؛

زا مرادیم  تسود  نم  ّیلع ! اـی  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربـمغیپ  هک : دوـمرف  وا  هک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  تیاور  تسا  باـتک  نیا  رد  و 
هک درادیمن  تسود  لوسر  هّتبلا  سپ  مهاوـخیمن . دوـخ  يارب  هچنآ  وـت  يارب  مهاوـخیمن  و  مرادیم ، تسود  دوـخ  يارب  هچنآ  وـت  يارب 

. دننک برح  يو  اب  ریبز  هحلط و 
ٍِتباَث ِیبِأب  ًابَحْرَم  َْتلاَق : ٍّرَذِیبأ ؛ َیلْوَم  ِتباَث  ُوبأ  اَنأ  َلاَق  َْتنأ ؟ ْنَم  َلیِقَف  ٌلُجَر  َمَّلَسَف  َۀَمَلَس  ِّمُأ  َْدنِع  ُْتنُک  لاق : هنأ  بشوح  نب  رهـش  نع  هیف  و 

هیلع  ] ٍِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  َعَم  َلاَق : اَهَِرئاَطَم ؟ ُبُولُْقلا  ِتَراَط  َنیِح  َکـُْبلَق  َراَـط  َْنیأ  َْتلاَـق : َو  ِِهب  ْتَبَّحَرَف  َلَخَدَـف  ْلُـخْدا ، رذ ] یبا  لـصا : رد  ]
ٍِّیلَع َعَم  ُنآْرُْقلا  َو  ِنآْرُْقلا  َعَم  ٌِّیلَع  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمََـسل  یِّنِإ  ِهِدَِیب  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ُسْفَن  يِذَّلا  َو  َْتقِّفُو  َْتلاَق : مالـسلا ؛]

َّنأ الَْول  َو  ُهََلتاَق  ْنَم  ٍِّیلَع  َعَم  اَِلتاَُقی  ْنأ  اَمُُهتْرَمأ  َو  َۀَّیَمُأ  ِیبأ  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  یِخأ  َْنبا  َو  َرَمُع  ِیْنبا  ُْتثََعب  ْدََقل  َو  َضْوَْحلا  َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل 
[35 / 38 راحب : . ] ٍِّیلَع ِّفَص  ِیف  َِفقأ  یَّتَح  ُتْجَرََخل  اَِنتُوُیب  ِیف  َو  اَِنلاَجِح  ِیف  َّرِقَن  ْنأ  اَنَرَمأ  هلآو ] هیلع  هللا  یّلص   ] ِهَّللا َلوُسَر 

َُکْبلَق َراَط  َْنیأ  َیلِإ  َْتلاَقَف : ِلَمَْجلا  ِمْوَِیب  اَـهَرَبْخأَف  هلآو ] هیلع  هللا  یّلـص   ] ِِّیبَّنلا ِۀَـجْوَز  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  یَلَع  ٌلُـجَر ]  ] َلَـخَد ُهَّنأ  ٍِعفاَر  ِیبأ  ْنَع  هیف  و 
ُْتعِمَـس یِّنِإ  اَمأ  َْتبَـصأ ، َو  َْتنَـسْحأ  َْتلاَق  مالـسلا ] هیلع   ] ٍِبلاَط ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَع  َعَم  َنِینِمْؤُْملا  َّمُأ  اَی  ُْتنُک  َلاَق : اَهَِرئاَطَم ؟ ُبُولُْقلا  ِتَراَط  نیح 

[34 / 38 راحب :  ] ُهُوقِراَُفت ُّقَْحلا ال  ُمُهَعَم  َو  ُهُعاَیْشأ  َو  َضْوَْحلا  َّیَلَع  ُدِرَی  ُلوُقَی : هلآو ] هیلع  هللا  یّلص   ] ِهَّللا َلوُسَر 
لوسر یَلَع  ُتلخدف  یحرَجلا  يوادُأ  یـضرملا و  یلع  موقأ  رافـسألا  یف  هعم  ُجُرخأ  هللا  لوسرب  ۀِسنآ  ُتنک  تلاق : ۀیرافغلا  ةذاعم  نع  هیف  و 

! ۀشئاع ای  لوقی : ُهتعمسف  [ 132  ] هدنع نم  ٌجراخ  ٌّیلع  ۀشئاع و  تیب  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا 

: www.Ghaemiyeh.comهیبنت ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:245
ۀشئاع تعجر  يرج  ام  ةرصبلاب  یلع  نیب  اهنیب و  يرج  نأ  اّملف  هاوثم ؛ یمرکأ  هّقح و  هل  یفرعاف  ّیَلَع  مهمرکأ  ّیلإ و  لاجّرلا  ّبحأ  اذه  ّنإ 

: تلاق لاق ؟ ام  هیف  کل  لوقی  ناک  هللا  لوسر  تعمـس  ام  دعب  ٍّیلعل  مویلا  کبلق  فیک  نینمؤملا  ّمأ  ای  اهل : تلقف  اهیلع  تلخدف  ۀنیدملا  یلإ 
ّیلع یلإ  رظّنلا  نمدـتل  ّکنإ  ۀـبأ ! ای  هل : تلقف  هیلإ ؛ رظنلا  نم  لمیال  اندـنع  ِیبأ  و  انیلع ]  ] انیلإ لخد  اذإ  لجرل  یبلق  نوکی  فیک  هذاعم ! اـی 

. ةدابع بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلإ  ُرظّنلا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  ۀینب  ای  لاقف :
هچ وت  دنتفگ : ار  وا  درک . مالس  يدرم  هک  مدوب  هملس  ّما  کیدزن  رد  تفگ : يو  هک  بشوح  نب  رهش  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  ینعی :

ابحرم ار  يو  هملـس  ّما  سپ  دـمایب . درم  نآ  يآ . رد  شیپ  ار ! تباثوبا  اـبحرم  تفگ : هملـس  ّما  رذ . یبا  یلوم  متباـث  وبا  نم  تفگ : یـسک ؟
: تفگ درم  نآ  دندیرپیم ؟ دوخ  ياوه  هب  نامدرم  ياهلد  هک  نامز  نآ  رد  دوب  هک  اب  دیرپیم و  اجک  وت  لد  تفگ : نآ  زا  دـعب  و  تفگ ،
زا نم  هک  تسا ، وا  ناـمرف  هب  هملـس  ّما  ناـج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  ار  وت  دوب  قیفوت  تفگ : هملـسّما  دوـب . بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  نم  لد 

دورف رثوک  ضوح  هب  ود  ره  هک  نآ  ات  دنوشن  ادج  زگره  رگیدکی  زا  ّیلع . اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  ّیلع  تفگیم : هک  مدینش  ادخ  لوسر 
يو نانمشد  اب  يو  هارمه  و  دنشاب ، ّیلع  اب  هک  ار  ناشیا  مدومرف  ار و  دوخ  ردارب  رـسپ  ار و  دوخ  رـسپ  مداتـسرف  نم  هک  تقیقح  هب  و  دنیآ ؛

یمدمآ و نوریب  سپ  مییاین ، نوریب  مینیـشنب و  دوخ  ياههناخ  رد  هک  ار  ام  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  يدوب  نآ  هن  رگا  و  دـننک ؛ گنج 
. برح ماقم  رد  یمداتساب  یلع  فص  رد 

زا داد  ربخ  ار  هملـس  ّما  و  ربـمغیپ - نز  تفر - هملـسّما  شیپ  رد  يو  هک  عفار  یبا  زا  تیاور  تسا  هیودرم  نبا  بقاـنم  باـتک  نیا  رد  مه  و 
يا تفگ : عفاروبا  دـندیرپیم ؟ دوخ  ياوه  هب  اهلد  هک  ماگنه  نآ  دـیرپیم  اـجک  وت  لد  غرم  تفگ : ار  عفاروبا  هملـسّما  سپ  لـمج . زور 

لوسر زا  نم  هک  یتسرد  هب  يدومن . باوص  يدرک ، کین  تفگ : هملس  ّما  مدوب . بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اب  نم  نانموم ! ردام 
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. دیوشن ادج  یلع  زا  تسا ، ناشیا  اب  ّقح  و  دنیآ ، دورف  رثوک  ضوح  هب  دوخ  ناوریپ  اب  یلع  دومرفیم : هک  مدینش  ادخ 

و یمتفر ، نوریب  اهرفـس  هب  يو  اب  ادـخ . لوسر  هب  مدوب  هدـنریگ  سنا  نم  تفگ : وا  هک  هیرافِغ  هذاعم  زا  تیاور  تسا  باتک  نیا  رد  مه  و 
شیپ زا  مالسلا  هیلع  ّیلع  و  هشیاع ، ناخ  هب  متفر  ادخ  لوسر  شیپ  رد  سپ  یمدرک . اود  ار  ناگدیـسر  تحارج  و  یمدوب ، نارامیب  رـس  رد 

نامدرم نیرتهتشاد  تسود  درم  نیا  هک  یتسرد  هب  هشیاع ! يا  تفگیم : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  مدینـشیم  سپ  دمآیم . نوریب  وا 
هشیاع و نایم  تلاح  نآ  نوچ  و  راد ؛ یمارگ  يو  ياج  و  سانـشب ، ار  وا  ّقح  سپ  نمرب . تسا  ناشیا  نیرتیمارگ  و  نم ، کیدزن  هب  تسا 

يا متفگ : ار  يو  و  متفر ، يو  شیپ  هب  نم  و  دمآ ، هنیدم  هب  هشیاع  نآ  زا  دعب  دش ، عقاو  یلع  هشیاع و  نایم  گنج  و  هرصب ، رد  تفرب  یلع 
: تفگ هشیاع  سپ  تفگ . هچنآ  تفگیم  وت  هب  هک  يدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  نآ  زا  سپ  تسا  هنوگچ  ّیلع  اب  زورما  وت  لد  نانمؤم ! ردام 

ریـس يدرک و  رظن  ّیلع  يور  رد  يدوب ، ام  کیدزن  هب  مردپ  و  يدـمآ ، ام  شیپ  نوچ  هک  يدرم  اب  [ 133  ] نم لد  دشاب  هنوگچ  هذاعم ! يا 
رظن تفگیم : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  رتخد ! يا  تفگ : ینکیم . رایسب  ّیلع  يور  رد  رظن  وت  ردپ ! يا  هک : ار  يو  متفگ  نم  يدشن .

. تسا تدابع  ّیلع  يور  رد  ندرک 
. تسا تشهب  رد  دنالمج  باحصا  هک  ناشیا  ناگتشک  ام و  ناگتشک  ینعی : ۀّنَجلایف ، مهالتق  انالتق و  تفگ : ّیلع  هک  دیوگیم  فلاخم 
نم سفن  وت  سفن  ّیلع ! يا  ینعی : یملِـس ، کُملـس  یبرح و  َُکبرح  یمد و  کُمد  یـسفَن و  کُسفنّیلع  اـی  ثیدـح : هب  تسا  لـطاب  نیا 

. تسا نم  اب  حلص  وت  اب  حلص  و  تسا ، نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  و  تسا ، نم  نوخ  وت  نوخ  و  تسا ،
و دوب ، یخزود  زین  یلع  براـحم  تسا ، یخزود  هّللا  لوسر  براـحم  هک  ناـنچ  تسا . هتـشاد  لوسر  برح  مکح  یلع ، برح  مکح  سپ 

 ... هعیش شیپ  و  یغاب ،] دیاش :  ] یغای فلاخم ، شیپ  و  دندرک ، جورخ  تقو  ماما  رب  ریبز  هحلط و  یقاب 
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. ةّدِِرب ّةدِر  لیکب و  اًلیک  هلثم  اذه  دندش . ّدترم  دندرک و  جورخ  رکبوبا  رب  هک  مصخ  شیپ  دوب  ّهدر  لها  لاح  نوچ  ناشیا  لاح  و  دنتشگ ،

لوسر هک  مّیـس  دوب . لوسر  سْفن  هلهاـبم ، هیآ  هب  یلع  مّود : دوـب . موـصعم  ّیلع  هک  نآ  لّوا  هجو . دـنچ  هب  رتَیلوا  یلع  تروـص  هب  اّـمعم 
یلع و  دوب ، قلخ  رایتخا  رکبوبا  هک  مراهچ  دـشابیم . رفاک  زین  یلع  براحم  سپ  رفاک . لوسر  براـحمو  یبرح ، کـُبرح  یلع ! اـی  تفگ :

نم یّیـصو  یلع  یئاسن  نم  ةدـحاو  جرَخت  نأ  یـشخأل  ّینإ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمغیپ  و  نایملاع ؛ لوسر  رایتخا  و  قلاـخ ، راـیتخا 
ّیصو يور  رب  و  دنک ، جورخ  نم  نانز  زا  یکی  هک  مسرتیم  نم  هک  یتسرد  هب  ینعی : اهرسأ ، نسحی  اهرـسأی و  اهب و  رفظیف  هلتاقتف  يدعب 

. دریگ وکین  ینتقرگ  ریساو  دریگب ، يریسا  هب  ار  يو  و  دبای ، رفظ  يو  رب  نم  ّیصو  و  دنک ، لاتق  نم  ّیصو  اب  و  نم ، زا  دعب  دیآ  نوریب  نم 
ّیـصو رب  هک  میـشابن  هلمج  نآ  زا  ام  ات  نک  اعد  هک  دندمآ  لوسر  شیپ  دندش و  عمج  هلمج  دش . شاف  لوسر  نانز  نایم  رد  ربخ  نیا  سپ 

َجُّرَبَت َنْجَّرَبَت  َو ال  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو   » يدـعب لمجلا  ّنبکرتـال  هللا و  يوقتب  ّنکیـصوا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  مینک . جورخ  وت 
و دینیشنم ، رتش  رب  نم  زا  دعب  هک  دنوادخ  هاگرد  زا  يراک  سَرت  اوقت و  هب  ار  امـش  منکیم  ّتیـصو  ینعی : (، 33 بازحا : « ) یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا 

ّقح هب  ارم  هک  ادـخ  نآ  ّقح  هب  تفگ : سپ  دـندرک . ّتیلهاج  رد  هک  نانچمه  دـیهدم  شیارآ  ار  دوخ  و  دـیریگ ، رارق  دوخ  ياـههناخ  رد 
« يَرَْتفا ِنَم  َباَخ  ْدَـقَو   » یلبق هللا  ُهَثعب  ٍّیبن  ّلک  ناـسل  یلع  نونوعلم  لـمجلا  باحـصأ  ّنإ  هک : درک  ربخ  لـیئربج  ارم  هک  داتـسرف  قلخ  يارب 
/39 راحب :  ] ٌّيِدوُهَی َوُه  َو  َهَّللا  َیَِقل  ٍِبلاَـط  ِیبأ  ِْنب  ِِّیلَعل  ضُْغب  ِِهْبلَق  ِیف  َو  َلَـج ] َو  َّزَع   ] َهَّللا َیَِقل  ْنَم  هللا : لوسر  لاـق  کلذـک  و  ( 61 ه : (ط -
هک تقیقح  هب  و  نمزا ، شیپ  تسا  هداتـسرف  ار  يو  ادخ  هک  يربمغیپ  ره  نابز  رب  دـناتنعل  رد  لمج  باحـصا  هک  یتسرد  هب  ینعی : [ 261

ّیلع ینمشد  وا  لد  رد  و  دیآ ، ادخ  هاگرد  هب  هک  ره  هک : دومرف  ادخ  لوسر  نینچمهو  تفابرب ؛ غورد  هک  نآ  تسا  دیماان  تسا و  هرهبیب 
شیپ نوچ  دوب ، بلاط  یبا  نب 
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هللا یّلـص  ربمغیپ  نوچ  دمآ و  لوسر  تمدخ  هب  لاح ، رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  دش ، رداص  لاحنیا  نوچ  دوب . دوهج  وا  دیآ ، تّزع  ترـضح 
سپ نم . زا  سپ  دننکیم  ملظ  وت  رب  و  یمولظم ، نم  زا  دـعب  وت  یلع ! ای  ینعی : يدـعب ، ٌمولظمل  ّکنإ  ّیلع ! ای  تفگ : دـیدب  ار  وا  هلآو  هیلع 

نم هک  مریگیم  هاوگ  [ 134  ] دوخ رب  ار  امش  ینعی : َهبَراح ، نَمل  ٌبرَح  هََملاس و  نَمل  ٌملِس  ّینإ  مکدهشأ ! دومرف : درک و  باحـصا  هب  يور 
. تسا گنج  هب  یلع  اب  هک  سک  نآ  اب  مگنج  هب  نم  و  تسا ، حلص  هب  یلع  اب  وا  هک  سک  نآ  اب  محلص  هب 

: تفگ درک و  ّیلع  هب  يور  و 
، هللا َقَراف  دقف  ینَقَراف  نم  ینَقَراف و  دقف  کَقَراف  نم  هللا و  َبَراح  دقف  یَنبَراح  نم  یَنبَراح و  دقف  َکبَراح  نم  ّیلع ! ای 

برح ادخ  هاگرد  اب  دنک  برح  گنج و  نم  اب  هک  سک  ره  و  دـشاب ، هدرک  نم  اب  دـنک  برح  گنج و  وت  اب  هک  سک  ره  یلع ! يا  ینعی :
دـشاب هدش  ادج  ادخ  هاگرد  زا  دوش  ادج  نم  زا  هک  سک  ره  و  دشاب ، هدرک  ییادج  نم  زا  دنک  ییادج  وت  زا  هک  سک  ره  و  دـشاب ، هدرک 

. هدش رود  و 

: هیبنت

و درکیم ، وا  سرد  عامتـسا  دش و  رـضاح  ةاضقلا  یـضاق  سلجم  رد  يزور  يدادغبلا  دیفملا  خیـشلاب  فورعملا  نامعنلا  دّمحم  نب  دّمحم 
زور هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  هک  دننکیم  تیاور  یـضاق ! ای  تفگ : دش و  رـضاح  سلجم  رد  یـصخش  دوب . یکدوک  ماّیا  ار  خیـش  زونه 

. دـشاب بصاـغ  يو  سپ  درک ، ماـیق  راـک  نادـب  رکبوبا  هکلب  دومنن ، ماـیق  نآ  رب  یلع  و  تماـما ، تفـالخ و  يارب  درک  ّصن  یلع  رب  ریدـغ 
زا دنکیمن  تیارد  كرت  لقاع  ینعی : ۀیاوّرلل ، ۀـیارّدلا  كرتیاللقاعلا  و  تیارد ، تفالخ  تسا و  تیاور  یلع  ّصن  لئاس ! ای  تفگیـضاق :
هک دـننکیم  تیاور  تفگ : خیـش  مروآرب . ات  وگب  يراد  یتجاـح  رگا  یبص ! يا  تفگ : یـضاق  دـش ، یلاـخ  سلجم  نوچو  تیاور ؛ يارب 

نآ زا  دندرک  هبوت  ناشیا  یبص ! ای  تفگ : یضاق  دوب . ّیلع  زور  نآ  تقو  هفیلخ  دندرکبرح و  یلع  هب  هرصب  رد  ریبز  هحلط و 
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دنکیمن هیارد  كرت  دنمدرخ  ینعی : َتُلق ، ام  یلع  ۀیاوّرلل  ۀیارّدلا  كرتیال  ُلقاعلاو  تیارد ، هبوت  تسا و  تیاور  برح  تفگ : خیـش  لعف .

. نامعّنلا نب  دّمحم  نب  دّـمحم  تفگ : خیـش  یتسیک ؟ وت  كدوک ! يا  تنأ ؟ نَمیبص  ای  تفگ : یـضاق  یتفگ . وت  هچنانچ  تیاور ، يارب  زا 
[. 151 / 2 لماک : رد  تیاکح  نیمه   ] دش روهشم  يدیفم  هب  خیش  و  یتسار ؛ هب  يدیفم  وت  ینعی : ًاّقح ، دیفملا  تنأ  تفگ : یضاق 

؟ اقح ّکبر  َكَدعو  ام  َتدجو  لَه  ۀحلط ! ای  تفگ : دندناشنب  نوچ  دـیناشنب . ار  يو  هک  دومرف  دـندروآ  نینمؤملاریما  هب  ار  هحلط  نوچ  و 
نآ متفای  نم  هک  تقیقح  هب  یتسرد  هب  دوب ؟ هدرک  وت  اب  ادخ  هک  هدعو  نآ  یتفای  وت  هحلط ! يا  ینعی : اّقح ، یبر  یندـعو  ام  ُتدـجو  دـقف 

. یتسار هب  دوب  هدرک  نم  اب  ادخ  هک  ياهدعو 
: دومرف لاح  نآ  ردهک  دنیوگ  و 

َكَدَرْوأَف َْکیَرِْخنَم  َلَخَد  َناَْطیَّشلا  َّنَِکل  ۀبحُص  هللا  لوُسَرب  مَکل  ناک  دقل 
شتآ هب  ار  وت  تفر و  وت  هّرد  ینیب  رد  ناطیـش  نکل  ادـخ ، لوـسر  اـب  دوـب  یتبحـص  ار  امـش  هک  تقیقح  هب  ینعی : [، 200 / 32 راحب :  ] َراَّنلا

. دروآ رد  خزود 
امهیَغب و امهقاقـشا و  یلع  ریبزلا  ۀـحلط و  َلَتَق  هللا  ّنإ  هک : ترابع  نیدـب  تشون  اههمانحـتف  لاّمع ، تالُو و  شیپ  میلاـقا  هب  حـتف ، زا  دـعب  و 
و ناشیا ، فالخ  رب  ار  ریبز  ار و  هحلط  تشکب  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  ینعی : هرخا ، یلا  ةرـساخ - ۀـشئاع  ّدر  امهعمج و  مزهف  امهثکَن 

. راکنایز ار  هشیاع  دینادرگزاب  و  ار ، ناشیا  عمج  درک  تمیزه  هب  سپ  ناشیا . نتسکش  دهع  و  ناشیا ، متس  یغب و 
نیاربانب دندرکب ، هبوت  عزنلا  لاح  دیوگمصخ  رگا  و  يدشن ، رداص  يو  زا  مالک  عون  نیا  ناشیا  ّقح  رد  يدندوب ، هدرک  هبوت  ناشیا  رگا  و 

ّکنإ [ 135 ! ] یلع ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  لوسر  و  نامیا ؛ هب  دنـشاب و  هدرم  هبوت  هب  مه  راّفک  ریاس  ماشه و  نب  لـهجوبا  هک  نکُمی 
وت رب  هک  یناسک  اب  نم  زا  دعب  ینک  لاتق  وت  هک  دشاب  دوز  هک  یتسرد  هب  ّیلع ! يا  ینعی : نیقراملا ، نیطـساقلا و  نیثکانلا و  يدـعب  لتاُقتَس 

باحصا ناشیا  و  دنشاب ، ناگدننکمتس  هک  یناسک  اب  ینک  لاتق  و  دنالَمَج ؛ باحصا  ناشیا  و  دننکشب ، وت و  اب  دننک  دهع  و  دننک ، تعیب 
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ناشیا و  دیآ ، نوریب  نامک  زا  هک  ریت  نوچمه  دـنیآ  نوریب  مالـسا  نید  زا  هک  یناسک  اب  ینک  لاتق  و  وا ؛ رکـشل  هیواعم و  ینعی  دـنانیّفِص ،

. یتفگن نینچ  یحو  بحاص  يدوب ، هبوت  ار  ناشیا  رگا  ناورهن . باحصا  دنجراوخ ،
ِیف َنْرَقَو  یلاعت : يادخ  مکح  هب  دور  هنیدم  هب  هک  درک  رایسب  ياهتحیـصن  ار  هشیاع  نینمؤملاریما  هک  تسا  فورعم  ناخّروم  نایم  رد  و 

: تفگ ساّبع  نب  هّللادـبع  رکب و  یبا  نب  دّـمحم  هب  رهق  هب  ات  دومنن  لوبق  يو  زا  درکیم و  عانتما  وا  و  مارایب ، اجنآ  (، 33 بازحا :  ) َّنُِکتُوُیب
يدرم یتفگیم  هک  نیا  رگم  يدربن ، يو  مان  و  یتفگن ، نینمؤملاریما  ار  يو  زگره  هشیاع  هک  تسا  قاّفتا  و  دیرب ؛ هنیدم  هب  ربج  هب  ار  يو 

. ترورض تروص  رد  رگم  درک  نینچ  نینچ و  یشرق 
فیک ۀـشئاع ! ای  تفگ : دـش و  وا  شیپ  راّمع  يزور  تفر ، هنیدـم  هب  هشیاع  نوچ  هک : دـنکیم  تیاور  یجراـخ  یبصاـن  یناـمثع  يدـقاو 

یف َتبلغ  ّکنأ  لجأ  نم  تفگ : هشیاـع  ّقح ؟ رب  ار  دوخ  نارـسپ  ندز  يدـید  هنوگچ  هشیاـع ! يا  ینعی : ّقحلا ، یلع  کـینب  َبرـض  تیأر 
یَّتَح اَنوُُمْتبَرَض  َْول  ِهَّللا  َو  َمأ  ِِکلَذ  ْنِم  ًاراَْصِبتْسا  ُّدَشأ  اَنأ  تفگ : رامع  دوخ . باحصا  رب  يدش  بلاغ  وت  هک  نآ  يارب  زا  ینعی : کباحـصأ ،

ام دیدنارب ، دـیدزب و  ار  ام  امـش  رگا  ادـخ  ّقح  هب  نآ . زا  مرتانیب  نم  ینعی : لِطاَْبلا ، یَلَع  ْمُکَّنأ  َو  ِّقَْحلا  یَلَع  اَّنأ  اَنِْملََعل  َرَجَه  ِتاَفَعَـس  اَنوُُغْلبَت 
، ِبلاَط ِیبأ  ِْنبِال  َکَنیِد  َْتبَهْذأ  ُراَّمَع  اَی  َهَّللا  ِقَّتا  َْکَیلِإ  ُلَّیَُخی  اَذَـکَه  تفگ : هشیاـع  لـطاب . رب  امـش  میّقح و  رب  اـم  هک  میتسنادیم  هنیآ  ره 

؟ دوب نیا  هدهاجم  یّتس  هبوت  بلاط . یبا  رسپ  يارب  زا  يدربب  دوخ  نید  راّمع ! يا  ادخ  زا  سرتب  دنرآیم . وت  لایخ  هب  نینچمه  ینعی :
. ناشیا اب  هبراحم  تیب و  لها  نوخ  هب  دندش  ریلد  نادب  ناشیا  و  تشون ...  همان  نآ  رد  و  هیواعم ، هب  تشون  ياهمان  دیسر ، هنیدم  هب  نوچ  و 

. دوب نیا  مالسلا  امهیلع  نیسح  ّیلع و  اب  هبراحم  ببس 
ددم ناورم  زا  و  ددـم ، هب  دـناوخب  ار  ناورم  و  دـمآ ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هزانج  برح  هب  دـش و  راوس  رتسا  رب  هک  تسا  فورعم 

هزانج هب  ریت  و  اذک ]  ] تساوخن

: www.Ghaemiyeh.comهیبنت ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 368 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:251
! لغب یلع  ًاموی  لَمَج و  یلع  ًاموی  تفگ : هّللادبع  و  تفرب ، رایسب  هرظانم  ساّبع  هّللادبع  وا و  نایم  و  تخادنا ، مالسلا  هیلع  نسح 

ِتّلیفت ّتشِع  ول  ِتلَّغبت و  ِتلّمََجت 
ِتمَّلکت ّلکلاب  نمُّثلا و  َنِم  عسّتلا  ََکل 

رتش رب  و  ییآیم ، هدرم  رـسپ  گنج  هب  ینیـشنیم و  رتسا  رب  زور  کی  و  ییآیم ، هدنز  ردپ  گنج  هب  ینیـشنیم و  رتش  رب  زور  کی  ینعی :
. ییوگیم نخس  همه  هب  کی و  تشه  زا  تسا  کی  کی  هن  ارت  ینیشن و  رب  زین  لیپ  رب  یشاب  هدنز  رگا  و  یتسشن ، رتسا  رب  و  یتسشن ،
ربمغیپ نوچ  هک  درک  دیاب  میسقت  نز  هن  رب  کی  تشه  نآ  زابو  ثاریم ، هجو  هب  دشاب  ربمغیپ  نانز  نآ  زا  کی  تشه  ربمغیپ  هکََرت  زا  ینعی 

. دیوگیم نخس  همه  هب  وا  و  دسریم ، کی  ُهن  [ 136  ] کی تشهزا  ار  هشیاع  سپ  تشاذگب . نز  ُهن  درک  تافو 
نآ رد  همطاف  لوسر و  ادخ و  تزاجایب  ار  ود ...  نآ  و  عادو ؛ يارب  دنرب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  لوسر  شیپ  ار  نسح  هک  تشاذگن  هشیاع  و 

. هلاح یتأیس  امک  دندوب ، هدرک  نفد  اج 
: تفگ دیسر  هشیاع  هب  ّیلع  لتق  ربخ  نوچ  هک : دیوگیم  [ 150 / 5 يربطلا : خیرات   ] يربط ریرج 

رفاسُملا  بایالاب  انیع  ّرق  امکيّونلا  اهب  تّرقتسا  اهاصع و  تقلأف 
هب ممـشچ  دوش  نشور  هک  نانچمه  يرود ، نآ  هب  تفرگ  ماوق  ار و  دوخ  ياـصع  تخادـنایب  سپ  هدـمآ : نینچ  رعـش  همجرت  روطـس  ریز  ]

[ رفاسم نتشگزاب 
: تفگ نایدارم . زا  يدرم  دنتفگ : ار ؟ وا  تشک  هک  ینعی : ُهَلَتَق ؟ نَم  تفگ : سپ 

باّرتلا  هیف  یف  سیل  مالغهتوم  هاعن  دقلف  ابئان  ُکَی  نإ  و 
اهتراشب ار  يو  دندمآیم و  يو  شیپ  هب  ناقفانم  یعمج  داتفا ، ندـنک  ناج  رد  رمع  نوچ  هک  تسا  اور  هنوگچ  نیا  زا  رتهدایز  يرارـصا 

: تفگ رمع  تشهب . هب  دندادیم 
یَلَع اَم  ِیل  َناَک  َْول  ُهُْریَغ  ََهلِإ  يِذَّلا ال  َو  ُهوُُمتْرَرَغ ، ْنَم  َروُْرغَْملا  َّنِإ 
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عَلَّطُْملا ِلْوَه  ْنِم  ِِهب  ُْتیَدَْتفال  َءاَْضَیب  َو  َءاَْرفَص  ْنِم  ِضْرْألا 

ّقح هب  ینعی : سابع ، نب  ۀیاور  نم  اذه  و  مّنهج ؛ لخدأ  مل  نأ  ُتددول  لاق : ّهنأ  ِيُور  و  دـش ]. حیحـصت  راحب  قباطم  نتم  . 144 / 30 راحب : ]
سپ دیفـس ، درز و  زا  تسا  نیمز  يور  رب  هچنآ  يدوب  ارم  رگا  هک  ادخ  ّقح  هب  و  دینادرگ ؛ رورغم  ارم  هک  سک  نآ  تسا  رورغم  هک  ادـخ 
هفیلخ هک  تشون  اههمان  دیدب ، گرم  طارشا  رکبوبا  نوچ  و  تسا ، ساّبع  هّللادبع  زا  تیاور  نیا  و  یمتفرن ؛ خزود  شتآ  هب  یمدادب و  نم 

. تسا رمع 
هفیلخ رمع  هک  تشون  همان  و  داد ، رمع  هب  ار  دوخ  تباین  تفالخ و  دش ، روجنر  رکبوبا  نوچ  هک  هدش  دراو  [ 121 / 1  ] مثع نبا  حوتف  رد  و 

رمع تفگ : تفر و  رکبوـبا  شیپ  رد  تساـخرب و  هّللادـیبع  نب  ۀـحلط  سپ  داتـسرف . دجـسم  هب  داد و  يدرم  تسد  هب  و  نم ، زا  دـعب  تـسا 
سپ وت ؟ زا  دـعب  ناناملـسم  اب  وا  لاح  دـشاب  هنوگچ  دـنجنر ، رد  وا  زا  مدرم  وت  روضح  اب  و  لد ، تخـس  يوخدـب و  تشرد و  تسا  يدرم 

: تفگ سپ  دوب ، شوماخ  یتعاس  رکبوبا  کتّیعر . نع  کلئاسُم  ّهنأ  ّکبر و  یلإ  ٌمداق  ُدعب  و  تفگ :
؟ ینفّوخت ّیبرب  مأ  ینعزفت  توملابأ  ۀحلط ! ای 

ینولـسغاف و ّتم  انأ ]  ] اذإـف تفگ : رخآ  هب  درکب و  اهّتیـصو  رکبوبا  تفرب ، هرظاـنم  ناـشیا  ناـیم  هک  نآ  زا  دـعب  دـش . بوکنم  هحلط  اـت 
ای کیلع  مالسلا  اولوق : اونذأتـساف و  مّلـس  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم  یبیبح  ربق  یلإ  یب ] اوتئا   ] ینوتئا مث  ّیَلَع  اّولـص  و  ینوطّنح ] و   ] ینونفکا

. نیملـسملا رباقم  یلإ  یب  اوتأف  کلذ  یف  مکل  نذؤی  مل  نإ  و  ینونفداف ، هبناج  یلإ  ینفد  یف  مکل  نذأ  نإف  بابلاب ، رکب  وبأ  اذه  هللا ! لوسر 
. تفای لاقتنا  رمع  هب  نآ  زا  دعب  دوب . زور  ود  تسیب و  هام و  هس  لاس و  ود  وا  تفالخو 

ریصقّتلا ریثک  ریقفلا  ریقحلا  دی  یلع  باّهولا  ِِکلَملا  نوَعب  باتکلا  هذه  بتُک 
- امهنع هّللا  افع  امهل و  هّللارفغ  بوقعی - نب  یلع  دّمحم 

سیمخلا موی  خیراّتلا  یف  ۀخسّنلا  هذه  ّمت  دق 
ۀنس 1201 قباطم  بّجرملا  بجر  رهش 
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امنهار تسرهف 

يروآدای

. تسا هدمآ  اج  کی  اهباتک ، اههورگ و  هنکما ، مالعا ، یماسا  تسرهف ، نیا  رد  * 
همدقم هن  تسا  باتک  نتم  هب  طوبرم  لیذ  تسرهف  * 

تسا هدمآ  ام  تاعاجرا  رد  هک  يدراوم  ای  هدوب  فلؤم  مان  هک  يدراوم  هن  تسا ، هدمآ  نتم  روکذم  ياهباتک  یماسا  تسرهف ، نیا  رد  * 
195 ، 192 - 193 ، 182 ، 174 ، 166 - 167 ، 86 ، 49 - 52 ، 31 ع :)  ) مدآ

8 ناجیابرذآ :
211 محازم : تنب  هیسآ 

117 رفعج : لآ 
117 سابع : لآ 
117 لیقع : لآ 
117 یلع : لآ 

146 - 147 مشاه : لآ 
94 ، 84 بوقعی : لآ 

237 - 238 ، 234 ، 231 ، 201 ، 195 ، 192 - 193 ، 144 ، 109 - 110 ، 96 ، 61 ، 50 ، 49 ، 41 - 42 میهاربا :
249 ، 239 ، 194 ، 133 ، 115 ، 83 ، 25 ناطیش :)  ) سیلبا

175 ، 49 دیدحلا : یبا  نبا 
36 هبیش : یبا  نبا 

135 یلیل : یبا  نبا 
207 ریثا : نبا 

252 ، 240 ، 215 ، 213 ، 172 ، 42 یفوک : مثعا  نبا 
227 يرابنالا : نبا 

164 هدیرب : نبا 
85 لئاخلا :! دیلخ  نبا 

188 دیرد : نبا 
243 هرمس : نبا 

101 ، 25 بوشآ : رهش  نبا 
104 نارمع : نبا 

197 هیوجنف :! نبا 
68 يرونید : هبیتق  نبا 
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-186 ، 177 - 183 ، 170 ، 159 ، 148 ، 139 ، 126 ، 118 ، 101 - 102 ، 99 ، 96 ، 53 ، 51 ، 49 ، 33 - 34 ، 25 یسوم ، رکبوبا  هیودرم : نبا 
245 ، 242 - 243 ، 236 - 237 ، 227 - 228 ، 222 - 224 ، 196 - 197 ، 189 - 190 ، 185

214 - 215 دعجلا : وبا 
153 بیقنلا : يولعلا  يرمعلا  قاحسا  نب  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

237 لیفطلا : وبا 
236 ، 227 ، 186 ، 185 ، 182 ، 167 ، 161 ، 143 - 144 ، 137 ، 97 ، 18 یناهفصا : یلجع  حوتفلا  وبا 

68 ، 16 ناهیت : نب  مثیهلا  وبا 
183 ، 68 بویا : وبا 

،181 ، 170 ، 161 ، 136 ، 99 - 101 ،، 96 ، 97 ، 71 ، 57 ، 56 ، 48 يزاریش : نمؤم  نب  رکب  وبا 
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236 ، 221 - 222 ،، 218 ، 216 ، 192 ، 191

-143 ، 136 - 139 ، 131 - 132 ، 129 ، 118 ، 115 ، 107 ، 93 - 96 ، 70 - 72 ، 67 ، 62 - 63 ، 60 ، 52 ، 49 ، 47 ، 46 ، 42 ، 36 رکب : وبا 
،231 ، 228 ، 226 ، 222 ، 220 ، 213 - 215 ، 200 - 206 ، 189 - 198 ، 182 - 185 ، 179 - 180 ، 176 ، 171 - 172 ، 147 - 156 ، 142

252 ، 247 - 248 ، 239 ، 234 - 235
244 - 245 تباث : وبا 

110 - 111 ، 108 ، 105 یسابع : روصنم  رفعج  وبا 
249 ، 171 ماشه : نب  لهج  وبا 
19 ینیسحلا : دمحم  دماح  وبا 

179 ، 122 - 123 ، 120 هفینح : وبا 
85 هنشرخ : نب  كامس  هناجد  وبا 

126 - 127 ءادرد : وبا 
244 - 245 ، 229 ، 215 - 216 ، 207 - 208 ، 201 ، 171 - 172 ، 167 ، 164 - 165 ، 87 ، 85 ، 68 ، 45 ، 24 ، 16 رذ : وبا 

244 - 245 ، 24 عفار : وبا 
38 - 39 يدراطعلا : ءاجر  وبا 

122 ، 120 ریبز : وبا 
161 زرطم : نیسحلا  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  دعس  وبا 

117 ، 60 ، 42 - 43 ، 34 يردخ : دیعس  وبا 
133 نایفس : وبا 

191 ، 180 - 181 ، 161 - 162 يوار :)  ) حلاص وبا 
184 - 185 ، 147 ، 143 - 145 ، 57 - 58 بلاط : وبا 

54 يزار : حور  رهاط  وبا 
38 يدقعلا : رماع  وبا 

202 ، 175 ، 47 ، 36 حارج : هدیبع  وبا 
127 ، 126 يدزا : نامثع  وبا 

44 يدهن : نامثع  وبا 
30 رمع : وبا 

93 هفاحق : وبا 
153 ، 50 ، 25 ظفاح : میهاربا  نب  نامیلس  دوعسم  وبا 

159 ، 157 رطم : وبا 
104 رشعم : وبا 

196 ، 178 - 179 يرعشا : یسوم  وبا 
88 ، 38 - 39 ینیدم : یسوم  وبا 
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227 ، 170 ،، 164 ، 161 - 162 ، 100 - 101 ، 54 - 55 ، 42 - 46 یناهفصا : میعن  وبا 
127 ساون : وبا 

183 ،، 170 ، 129 - 130 ، 49 هریره : وبا 
218 ، 216 نایفس : نب  بوقعی  فسوی  وبا 

241 - 242 هیوهار : نب  قاحساوبا 
175 يدیحوتلا : نایحوبا 
68 ، 35 لبنح : نب  دمحا 

113 ینادمه : دایز  نب  دمحا 
191 ، 31 ، 29 ، 19 یعازخ :) يروباشین   ) نیعبرا

165 یمزراوخ :)  ) نینمؤملاریما بقانم  رد  نیعبرا 
233 ، 207 - 208 ، 194 ، 187 ، 176 ، 66 - 67 ، 36 - 37 دیز : نب  هماسا 

238 ، 237 قاحسا :
89 هیردنکسا :

139 ، 138 سیمع : تنب  ءامسأ 
230 هیعجشا :

249 ، 246 - 247 لمج : باحصا 
249 نیفص : باحصا 
143 فهک : باحصا 

250 ناورهن : باحصا 
188 ، 173 ، 88 ، 81 ، 54 ناهفصا :

177 ، 105 نارهم : نب  نامیلس  شمعا ،
174 حاحصلا : نم  حاصفا 

209 ، 45 - 46 نمیا : ما 
244 - 245 ، 233 ، 218 ، 182 ، 120 ، 55 هملس : ما 
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237 - 238 ، 180 - 181 موثلک : ما 

228 ، 108 ، 107 یناه : ما 
130 - 131 یسیع : تما 
130 - 131 یسوم : تما 

26 هیما :
97 ، 59 لیجنا :

237 ، 236 ، 221 ، 211 ، 209 ، 187 ، 184 ، 165 - 169 ، 153 - 154 ، 128 - 130 ، 121 ، 119 ، 101 - 102 ، 23 ، 12 - 14 کلام : نب  سنا 
229 ، 208 ، 203 ، 190 ، 164 - 165 ، 152 ، 141 ، 133 ، 69 ، 63 ، 36 - 37 ، 24 راصنا :

9 ناوریشونا :
171 ینرق : سیوا 

193 ، 191 ، 59 لیجنا : لها 
243 ، 159 ، 157 هرصب : لها 
193 ، 191 ، 59 تاروت : لها 

253 ص :  يروآدای .....  نتم 255  يربطلا  دامع  (ع ،) تیب لهأ  لئاضف   203 دقع : لح و  لها 
247 هدر : ل 

59 روبز : لها 
196 ، 181 ، 175 ، 172 ، 93 ، 68 ، 33 ، 24 ، 12 تنس : لها 

2 مجع : لها 
243 ، 7 قارع : لها 

59 نآرق : لها 
241 هکم : لها 

225 ناورهن : لها 
9 ، 8 ناریا :

-156 ، 150 - 151 ، 148 - 149 ، 140 - 141 ، 138 ، 134 ، 132 ، 95 ، 84 - 85 ، 66 - 67 ، 47 ، 41 - 42 ، 36 لیعامسا : نب  دمحم  يراخب ،
236 ، 221 ، 207 - 208 ، 202 ، 178 - 179 ، 155

193 ، 191 يرتخب :
70 نایردب :

236 بزاع : نب  ءارب 
191 تماما : رد  طاسب 
181 تاجردلا : رئاصب 

248 ، 245 - 246 ، 215 هرصب :
220 ، 213 ، 174 لالب :
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127 خلب :
243 - 244 ، 235 لیئارسا : ینب 

106 راجنلا : ینب 
224 ، 222 ، 138 ، 114 ، 113 ، 105 ، 64 ، 43 - 44 ، 17 هیما : ینب 

118 میت : ینب 
112 هملس : ینب 

179 ، 17 سابع : ینب 
118 يدع : ینب 
251 دارم : ینب 

90 - 91 هرم : ینب 
228 ، 221 ، 215 ، 202 - 203 ، 190 ، 176 ، 156 ، 142 ، 118 ، 84 ، 68 - 69 ، 57 - 58 ، 45 ، 37 ، 27 ، 16 مشاه : ینب 

38 - 39 لیذه : ینب 
243 لاله : ینب 

8 ناویدلا : بحاص  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  ءاهب 
49 دمحا : یقهیب ،

251 ، 189 يربط : خیرات 
73 اسرت :

218 ، 216 ، 212 ، 191 ، 170 ، 57 ، 49 يزاریش : نمؤم  نب  رکبوبا  ریسفت 
218 ، 216 نایفس : نب  بوقعی  فسوی  یبا  ریسفت 

174 ، 70 یبلعث : ریسفت 
212 یعازخ : ریسفت 

241 ، 212 ، 148 ، 28 یناملس : ریسفت 
170 ناطق : ریسفت 

218 ، 216 ، 168 ، 116 لتاقم : ریسفت 
109 ، 97 ، 59 تاروت :

،9 ناروت :
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14 تباث :

232 ، 174 ، 71 ، 69 ، 56 فشکلا :) ریسفت  بحاص   ) یبلعث
177 هرمس : نب  رباج 

225 ، 223 ، 190 ، 189 ، 122 ، 120 ، 112 - 113 ، 68 ، 54 ، 18 يراصنا : هللادبع  نب  رباج 
88 تولاج :

183 ، 170 ، 164 ، 54 مولعلا : عماج 
،204 ، 166 ، 148 ، 140 ، 138 ، 127 ، 119 - 122 ، 113 - 114 ، 109 ، 107 ، 101 - 103 ، 58 ، 51 - 52 ، 45 - 46 ، 24 ، 15 ، 13 لیئربج :

247 ، 237 - 238 ، 232 ، 229 ، 219 ، 216 - 217
28 یلجب : هللادبع  نب  ریرج 

169 ، 107 ، 125 - 126 ، 49 ع :)  ) بلاط یبا  نب  رفعج 
143 ، 99 ، 96 ، 57 ، 24 ، 7 ع :)  ) قداص رفعج 

156 ، 67 رکبوبا : یقزوج ،
37 يرهوج :

248 ، 211 ،، 165 ، 80 يدوهج :
9 متاح :

192 - 193 روعا : ثراح 
225 ، 223 هدانج : نب  یشبح 

65 ، 16 يدع : نب  رجح 
174 هفاذح :

239 ، 232 - 233 ، 229 - 230 ، 225 ، 223 ، 194 ، 63 نامی : نب  هفیذح 
223 - 224 حلاص : نب  نسح 

،179 ، 171 ، 167 - 169 ، 128 ، 125 ، 123 ، 106 - 116 ، 103 ، 95 - 96 ، 92 ، 89 ، 65 ، 54 - 57 ، 45 ، 20 - 21 ، 16 ع :)  ) یلع نب  نسح 
250 - 251 ، 241 - 242 ، 237 - 238 ، 229 - 230 ، 222 ، 215 ، 211 ، 207 - 208 ، 187 ، 185

57 ع :)  ) يرکسع نسح 
-168 ، 125 ، 123 ، 114 - 116 ، 106 - 112 ، 103 ، 95 - 96 ، 92 ، 89 ، 78 ، 65 ، 54 - 57 ، 45 - 46 ، 38 - 39 ، 20 - 21 یلع : نب  نیسح 

250 ، 241 - 242 ، 229 - 230 ، 222 ، 215 ، 211 ، 187 ، 179 ، 171 ، 169 ، 167
117 نیصح :

234 ، 213 ، 209 - 211 هصفح :
201 صاعلا : یبا  نب  مکح 

168 - 169 ، 142 ، 123 - 126 ، 96 ، 31 هزمح :
215 اریمح :
55 يریمح :
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211 بطخأ : نب  ییح 
234 ، 196 - 198 ، 69 دیلو : نب  دلاخ 

215 ،، 210 - 211 ، 119 ، 107 ، 58 هجیدخ :
212 ، 189 هدنسیون :)  ) یعازخ

36 جرزخ :
202 - 203 ، 69 نایجرزخ :

90 - 91 ، 85 تباث : نب  همیزخ 
250 جراوخ :

182 ، 103 ، 101 ، 94 ، 88 ، 84 دواد :
178 - 179 لاجد :

51 - 52 یبلک : هفیلخ  نب  هیحد 
167 يدنبرد :؟

80 یعازخ : لبعد 
26 همرلاوذ :

226 ، 200 ، 176 ، 154 ، 133 فلاوملا : ۀحار 
81 ، 68 یضفار :

68 هذبر :
37 مور :

191 - 192 ناداز :
97 ، 59 روبز :

249 ، 248 ، 246 ، 244 ، 239 ، 234 ، 185 ، 71 ، 67 ماوع : نب  ریبز 
84 ایرکز :

212 اخیلز :
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ص:257
219 ، 217 ، 207 208 ، 97 ، 56 هللاراج : يرشخمز ،

90 ، 88 یئاطلا : ریخلا ]  ] لیخلا دیز 
236 ، 117 ، 22 مقرا : نب  دیز 

87 ثراح : نب  دیز 
72 ، 71 ، 28 یلع : نب  دیز 

107 - 108 ادخ :) لوسر  رتخد   ) بنیز
239 ، 136 ، 72 ، 67 صاقو : یبأ  نب  دعس 
202 - 203 ، 68 - 69 ، 36 هدابع : نب  دعس 

51 ، 38 - 39 ریبج : نب  دیعس 
239 دیز : نب  دیعس 
67 صاع : نب  دیعس 

136 بیسم : نب  دیعس 
231 ، 171 ، 164 - 167 ، 85 - 87 ، 68 ، 47 ،، 34 ، 24 ، 16 ناملس :

212 ، 148 ، 71 ، 55 ، 28 رسفم :)  ) یناملس
111 ، 103 ، 101 ، 94 ، 84 ع :)  ) نامیلس
143 - 144 يرفعجلا : رفعج  نب  نامیلس 

127 یناعمس :
239 ، 235 ، 233 ینس :

214 ، 175 ، 171 ، 94 - 95 ، 80 ناینس :
157 - 159 هلفغ : نب  دیوس 
140 - 141 دعس : نب  لهس 

26 احلصلا : ریس 
179 ، 143 ، 136 ، 83 ، 80 ، 79 ، 78 ، 29 سیردا : نب  دمحم  یعفاش ،

90 ، 69 ماش :
109 - 110 ربش :

109 - 110 ریبش :
127 رحش :

189 رابخالا : باهشلا  حرش 
27 نیدلا : فرش  یناهفصا ، هورفش 

190 ، 65 ، 20 رابخالا : باهش 
242 یتشپروت : لضفلاوبا  نیدلا  باهش 

235 ، 190 ، 65 ، 19 - 20 یعاضق : نیدلا  باهش 

امنهار www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


242 یتسب :! ناروت  نب  باهش 
244 - 245 بشوح : نب  رهش 

67 لحن : للم و  بحاص  یناتسرهش 
،170 ، 166 - 167 ، 152 ، 109 - 110 ، 101 - 103 ، 98 - 99 ، 80 - 81 ، 73 ، 55 ، 51 - 52 ، 33 ، 24 ، 19 - 22 ، 15 - 17 ، 10 - 12 هعیش :

241 ، 220 ، 218 ، 211 ، 207 ، 206 ، 203
142 یباص :

156 حاحص :
208 ، 178 ، 148 ، 132 ، 95 ، 84 ، 66 ، 36 يراخب : حیحص 

211 هیفص :
29 سمهلدلا : نب  لاصلص 

161 - 163 هرمض : نب  رارض 
198 ، 189 ، 35 ، 7 ، 2 نسح : نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  يربط ،

251 ، 218 ریرج : نب  دمحم  يربط ،
252 ، 249 ، 248 ، 246 ، 244 ، 242 ، 239 ، 234 ، 185 ، 71 ، 67 هحلط :

223 - 224 یلجب : فیرظ 
90 ، 88 هبنم : نب  صاع 

،223 - 225 ، 213 - 215 ، 209 - 210 ، 206 - 207 ، 186 ، 172 ، 155 - 156 ، 148 - 149 ، 135 ، 115 ، 93 ، 71 ، 70 ، 66 ، 43 - 44 هشیاع :
249 - 250 ، 244 - 246 ، 234

76 ، 74 تماص : نب  هدابع 
206 - 207 ، 194 ، 187 ، 178 ، 93 ، 59 ، 57 سابع :

144 فانم : دبع 
239 ، 214 ، 185 فوع : نب  نامحرلادبع 

67 ، 57 یلیل : یبا  نب  نمحرلادبع 
228 طقیرا : هللادبع 

244 هیمأ : یبأ  نب  هللادبع 
174 هفاذح : نب  هللادبع 
171 مالس : نب  هللادبع 

224 ، 222 داهلا : نب  دادش  نب  هللادبع 
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ص:258
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ص:259
،119 ، 115 ، 106 ، 102 - 103 ، 100 ، 90 ، 88 ، 68 ، 54 - 55 ، 51 ، 38 - 40 ، 33 ، 28 ، 25 - 26 ، 20 - 23 ، 12 - 13 سابع : نب  هللادـبع 
،257 - 228 ، 221 ، 218 ، 216 ، 191 ، 178 ، 175 - 176 ، 171 - 172 ، 168 - 169 ، 165 ، 153 ، 151 ، 139 ، 126 - 127 ، 121 - 122

250 - 252
174 ، 57 بلطملادبع : نب  هللادبع 

178 ، 172 ، 137 - 138 ، 104 ، 66 - 67 ، 31 رمع : نب  هللادبع 
184 ، 166 - 167 ، 120 ، 118 ، 68 - 69 ، 60 ، 53 ، 14 - 15 دوعسم : نب  هللادبع 

134 ماشه : نب  هللادبع 
136 ینزام : رسی  نب  هللادبع 

221 ، 194 ، 168 - 169 ، 153 ، 144 - 145 ، 142 ، 123 - 124 ، 57 ، 26 بلطملادبع :
2 یمق : ظعاو  ناحتف  نب  قاحسا  نب  کلملادبع 

214 دیسا : نب  باتع 
43 يدهنلا : نامثع 

239 ، 234 ، 220 ، 206 ، 203 ، 201 ، 196 ، 185 ، 177 ، 172 ، 139 ، 132 - 133 ، 68 - 70 ، 66 ، 62 - 63 ، 60 ، 52 ، 45 ، 37 نامثع :
159 ، 157 تباث : نب  يدع 

8 قارع :
156 ، 137 - 138 ریبز : نب  هورع 

116 ءاطع :
137 - 140 طیعم : یبا  نب  هبقع 

119 همقلع :
240 یضترم :) دیس   ) يدهلا ملع 

17 یمطاف : يولع 
تاحفص همه  ع :)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

57 ع :)  ) نیسح نب  یلع 
38 - 40 سابع : نب  هللادبع  نب  یلع 

143 - 144 ، 127 ، 57 ، 24 ع :)  ) اضرلا یسوم  نب  یلع 
26 یفنحلا :) يدادغبلا  نسحلا  یبا  هب  فورعم   ) رصن نب  یلع 

57 ع :)  ) یقن یلع 
250 ، 171 - 172 ، 168 ، 85 - 87 ، 70 ، 68 ، 65 ، 45 ، 16 رسای : رامع 

127 نامع :
9 هعیبر : یبا  نب  رمع 

،155 ، 153 ، 153 ، 150 ، 139 ، 136 - 137 ، 131 - 134 ، 129 ، 127 ، 118 ، 93 ، 70 - 72 ، 66 - 67 ، 62 - 63 ، 60 ، 56 ، 52 ، 49 ، 36 رمع :
-235 ، 231 ، 229 ، 220 ، 216 ، 213 ، 204 - 206 ، 200 - 202 ، 198 - 199 ، 195 - 196 ، 190 ، 185 - 186 ، 174 - 177 ، 168 - 172
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251 - 252 ، 244 ، 241 ، 239 ، 233
141 ، 52 - 53 دودبع : نب  ورمع 

234 ، 223 - 224 ، 209 ، 206 ، 194 ، 140 صاع : ورمع 
243 - 244 ، 237 - 238 ، 234 ، 195 ، 178 - 179 ، 103 ، 101 ، 80 ، 72 - 73 ، 49 - 50 ، 41 - 42 یسیع :

198 ینونف : نویع 
،138 ، 135 - 136 ، 128 ، 115 - 121 ، 109 - 110 ، 106 - 107 ، 98 ، 92 - 96 ، 84 - 85 ، 81 ، 66 ، 55 - 59 ، 20 - 21 س :)  ) ارهز همطاف 
-242 ، 229 - 230 ، 222 ، 219 ، 215 - 217 ، 211 ، 207 ، 200 - 202 ، 191 ، 186 - 187 ، 176 ، 167 - 169 ، 155 - 156 ، 149 ، 142

251 ، 241
252 ، 240 ، 215 ، 213 ، 172 ، 42 مثعا : نبا  حوتف 

231 ، 177 ماشلا : حوتف 
146 دعم : نب  راخف 

192 - 191 ، 182 ، 179 ، 173 ، 53 - 52 يزار : نیدلا  رخف 
242 ، 239 ، 211 ، 180 نوعرف :

35 هباحصلا : لئاضف 

امنهار www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 390زکرم  هحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:260
213 سابع : نب  لضف 

159 ، 136 هضف :
154 ملتالف : تلعف 

198 ینونف :
249 نیطساق :

107 - 108 مساق :
42 هصیبق :

206 ، 202 ، 176 - 179 ، 164 - 165 ، 143 ، 109 شیرق :
148 یئاسک : صصق 

،216 ، 170 ، 163 ، 161 ، 132 ، 118 ، 116 ، 114 ، 101 - 103 ، 99 ، 96 - 97 ، 71 ، 56 ، 48 - 49 ، 26 یلعالادبع 20 ، نب  هللادـیبع  ناطق :
236 ، 221 - 222 ، 182

7 مق :
180 ذفنق :

129 دعس : نب  سیق 
89 ینورزاک :

10 هفیقس : رد  لماک 
173 هعدبلا : باتک 

19 ، 16 البرک :
148 یئاسک :

210 ، 157 ، 126 ، 26 همغلا : فشک 
61 رابحالا : بعک 
243 ، 191 هفوک :

231 نامقل :
220 ، 218 دشرتسملا :] يربط / باتک   ] فلؤملا

249 نیقرام :
57 ، 50 ، 29 ، 25 دمحا : نب  دمحم  رکب  یبا  هذاشام ،

197 - 198 هریون : نب  کلام 
208 ، 207 رابخالا : مجرتم 

،126 ، 120 ، 118 ، 114 ، 104 ، 94 ، 85 ، 83 ، 74 ، 60 - 61 ، 56 ، 52 ، 50 ، 49 ، 45 - 46 ، 38 ، 27 - 29 ، 25 ، 18 یناحلاص :) زا   ) یبتجم
235 ، 221 - 222 ، 214 - 216 ، 211 - 212 ، 204 ، 191 - 193 ، 182 ، 170 ، 164 ، 161 ، 143 - 144 ، 138 - 139 ، 134 - 135 ، 128

242 یسودس : هأزجم 
159 ، 157 یمیتلا : عمجم 
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176 ع :)  ) یلع نب  نسحم 
تاحفص زا  يرایسب  ص :)  ) دمحم

112 - 113 ، 57 ع :)  ) رقاب دمحم 
250 ، 68 ، 45 ، 16 رکب : یبا  نب  دمحم 

57 قاحسا : نب  دمحم 
127 يولع : نسح  نب  دمحم 
143 یلهذ : ناورم  نب  دمحم 

57 ع :)  ) یقت دمحم 
252 بوقعی : نب  یلع  دمحم 

،83 ، 71 - 72 ، 59 - 60 ، 56 - 57 ، 53 - 54 ، 47 - 50 ، 42 - 44 ، 37 ، 28 - 29 ، 25 ، 20 - 21 ، 18 یناهفـصا : یناحلاص  دمحم  نب  دومحم 
236 ، 227 ، 214 - 215 ، 193 ، 161 ، 114 ، 104 ، 101 - 102 ، 99 ، 96 - 97 ، 94 ، 87 ، 85

250 ، 245 - 246 ، 243 ، 236 ، 214 ، 146 ، 142 ، 140 ، 71 ، 58 - 59 ، 42 - 43 ، 38 - 39 هنیدم :
140 بحرم :

250 ، 201 ، 172 ، 69 مکح : ناورم 
211 نارمع : تنب  میرم 

223 - 224 ، 126 ، 118 قورسم :
156 ، 70 ، 67 يریشق : جاجح  نب  ملسم 

195 ، 49 هباحصلا : ریهاشم 
240 ، 236 ، 229 ، 210 - 212 ، 206 - 207 ، 187 ، 185 ، 183 ، 177 - 179 حیباصم :

223 - 224 رصم :
206 - 207 هعیبر : نب  بلطم 

127 لبج : نب  ذاعم 
246 ، 244 هیرافغلا : هذاعم 

173 یمالک : ملاعم 
250 ، 234 ، 179 ، 161 - 163 ، 115 ، 64 - 65 ، 45 ، 37 ، 16 هیواعم :
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ص:261
242 دقتعم : رد  دمتعم 
54 نامیلس : نب  رمعم 

248 - 249 ، 240 ، 191 - 192 نامعنلا :) نب  دمحم  نب  دمحم   ) دیفم
17 هیبلاطلا : لتاقم 

171 ، 168 ، 164 - 165 ، 85 ، 68 ، 45 ، 16 دادقم :
89 سقوقم :

233 ، 214 ، 205 ، 142 ، 140 ، 138 ، 133 ، 59 هکم :
239 ، 31 توملا : کلم 

67 لحن : للم و 
251 ، 239 ، 236 ، 232 - 233 ، 225 ، 223 ، 216 ، 209 ، 208 ، 194 ، 179 ، 80 ، 78 ، 73 ، 63 ، 38 ، 25 ، 24 ، 24 قفانم :

،196 - 197 ، 189 - 190 ، 182 - 183 ، 180 ، 177 ، 170 ، 148 ، 138 ، 126 ، 113 - 114 ، 101 ، 49 ، 34 ، 33 ، 25 هیودرم : نبا  بقاـنم 
245 ، 242 - 243 ، 237 ، 227 ، 223 - 224

188 ، 10 نیرهاطلا : بقانم 
،138 ، 136 ، 135 ، 134 ، 132 ، 129 - 130 ، 118 ، 116 ، 114 - 115 ، 103 ، 100 ، 56 - 57 ، 49 ، 26 ، 20 بلاطملا : برآـملا و  یهتنم 

221 ، 218 ، 216 ، 213 ، 191 ، 182 ، 175 ، 168 ، 163 ، 139
238 ، 236 ، 135 ، 195 ، 180 ، 162 ، 153 ، 139 ، 131 ، 121 ، 119 ، 113 ، 103 ، 101 ، 84 ، 80 ، 73 ، 55 ، 50 ع :)  ) یسوم

57 ع :)  ) مظاک یسوم 
167 ، 165 ، 114 ، 53 مزراوخ : بیطخ  یکم  دمحا  نب  قفوم 

229 ، 203 ، 190 ، 152 ، 141 ، 133 ، 69 ، 63 ، 37 رجاهم :
179 ، 57 ع :)  ) يدهم

237 - 238 ، 166 ، 122 ، 119 ، 109 لیئاکیم :
243 ثراحلا : تنب  هنومیم 

250 ، 240 ، 235 - 236 ، 230 - 231 ، 225 ، 213 ، 206 - 207 ، 198 ، 191 ، 186 ، 180 ، 177 ، 94 148 یبصان :
249 نیثکان :

80 نارجن :
153 نیرهاطلا : نیبیطلا  هبسن 

93 ، 81 ، 72 يراصن :
78 ینارصن :

227 ، 185 ، 163 ، 161 ، 143 ، 137 ، 97 ، 18 لوصفلا : تکن 
238 ، 234 - 235 ، 231 ، 195 ، 192 - 193 ، 49 - 50 ، 28 ، 19 حون :

176 هغالبلا : جهن 
97 ناورهن :
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17 روباشین :
83 ، 31 ، 29 نیسحلا : نب  دمحا  نب  دمحم  دیعس  یبا  يروباشین ،

223 - 224 لین :
250 ، 231 ، 177 رمع :، نب  دمحم  يدقاو 

64 کلملادبع : نب  دیلو 
235 - 236 ، 112 - 113 ، 93 ، 84 ، 73 ، 55 ، 17 نوراه :

144 مشاه :
239 ناماه :

123 - 124 يوار :)  ) یلاله
103 ، 101 ، 84 ع :)  ) ییحی

114 - 115 ، 64 - 65 ، 45 ، 16 هیواعم : نب  دیزی 
237 - 238 بوقعی :

205 ، 37 نمی :
237 - 238 ، 212 - 213 ، 94 فسوی :

238 نون : نب  عشوی 
 247 ، 211 ، 164 ، 93 ، 80 - 81 ، 78 يدوهی :
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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